หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล อิ ควิ ตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม
Principal Equity Dividend Income Fund (PRINCIPAL iDIV)
]

• เดิ ม กองทุน ชื่ อ กองทุ นเปิ ดซี ไอเอ็ม บี -พริ นซิ เพิ ล อิ ควิ ตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม, CIMB - Principal Equity Dividend Income Fund (ชื่ อ ย่ อ :
CIMB -PRINCIPAL iDIV) โดยกำรเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิถนุ ำยน 2562 เป็ นต้นไป
• กองทุนมีนโยบำยที่ จะลงทุนในหรือ มีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ ตอบแทน ทำให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้ มีควำม
เสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและรับควำมเสี่ยงได้สงู กว่ำผู้ลงทุนทั ่วไป
• กองทุนมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 5 ชนิ ดได้แก่ ชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิ ดจ่ำยเงินปันผล ชนิ ดสะสมมูลค่ำ ชนิ ดผู้
ลงทุนสถำบัน และชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 5 ชนิ ดก่อนท ำกำรลงทุน และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ในกำรเพิ่มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนำคตได้
• กำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ทำให้ ควำมรับผิ ดชอบของกองทุนรวมที่ มีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกันตำมชนิ ดของหน่ วย
ลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกัน
• มูลค่ำหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิ ดอำจมีมูลค่ำเท่ ำกันหรือแตกต่ำงกันได้ โดยบริ ษทั จัดกำรจะแยกคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน
ของกองทุนแต่ละชนิ ด
• สำหรับหน่ วยลงทุนชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติบริ ษทั จัดกำรจะนำเงิ นค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล เดลี่ ตรำสำรรัฐระยะสัน้ ทัง้ จำนวน
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่ กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ ย งของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนใน
กองทุนเปิ ดนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึน้ จำกกำรลงทุนได้
• ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่ สำนักงำนกำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนตำมที่ มี
คำสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงควำม
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
• ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• บริ ษทั จัดกำรได้เปลี่ยนชื่อจำก บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จำกัด เป็ น บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ น
ซิ เพิล จำกัด โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษำยน 2562 เป็ นต้นไป

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 8 สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษำยน 2563

ระดับควำม
เสี่ยงที่ลงทุน

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม
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(Principal Equity Dividend Income Fund, PRINCIPAL iDIV)
ตราสารทุน
ประเภทโครงกำร
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนเป็ น 5 ชนิด ได้แก่
• ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-R)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -D)
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -A)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-C)
ทัง้ ผู้ลงทุ นบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุ นทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนกาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วย
ลงทุนที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ ชนิดของหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน โดย
บริษ ัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดการให้บ ริก ารดังกล่ า ว ล่ ว งหน้ าอย่างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
ซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
นโยบำยกำรลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลหรือมีแนวโน้ม
การจ่ายเงินปั นผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดย
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1. พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปั น ผลของ
บริษทั ในอนาคต
2. พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปั จจุบนั
3. พิจารณาเลือ กลงทุ นจากแนวโน้ ม ของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ท่ีอาจ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ หรือ ผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ หรือ ผลกาไรทีส่ งู ขึน้ หรือ มีการจ่ายเงินปั นผลทีส่ งู ขึน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทุน จะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด และพิจารณาปรับ
หลักทรัพย์ท่ีลงทุ นให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร โดยการพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3)
กำรป้ องกัน ควำมเสี่ ย งจำก ไม่ม ี
อัตรำแลกเปลี่ยน
มู ล ค่ ำขั ้น ต่ ำ ใน ก ำรสั ง่ ซื้ อ 1,000 บาท
หน่ วยลงทุน
มู ล ค่ ำ ขัน้ ต่ ำ ในกำรขำยคื น ไม่กาหนด
หน่ วยลงทุน
วันที่ ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ วันที่ 9 พฤษภาคม 2555
จัดกำรกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ชื่อกองทุน
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ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
จากปั จจัยภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หาก
เป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์
และประเมินปั จจัยที่มผี ลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานของตรา
สาร เพื่อ ให้ม ั ่นใจในคุณ ภาพของตราสารที่กองทุ นจะพิจารณาลงทุ น และบริษทั จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะ
การเงินของบริษทั ผู้อ อกตราสารอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ นี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกัน ไปตาม
ลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษทั จัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุ นให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุ นของแต่ละ
กองทุน
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตรา
สารปรับตัวขึ้นลง เนื่อ งจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษทั จัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุ นของแต่ละกองทุ น โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุ น ตามปั จจัยพื้นฐานและ
ศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
3. ควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขาย
ตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลีย่ นมือของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มนี ยั สาคัญ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
4. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอัน
เป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทำงกำรบริ ห ำรควำมเสี ย ง : บริษ ัท จัดการจะวิเคราะห์ปั จจัยที่เกี่ยวข้อ งหรือ ที่ม ีผลกระทบ เช่น แนวโน้ ม เศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่อ งในระบบ เป็ นต้น เพื่อ คาดการณ์ แ นวโน้ ม การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ และใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและ
แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ทีค่ าดการณ์ไว้
5. ควำมเสี่ ยงจำกกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน
(Volatility)มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุ นในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าดังกล่าวย่อมท าให้สนิ ทรัพย์มี
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน
Efficient Portfolio Management (EPM) โดย
(ก.) กรณีท่กี องทุนมีการลงทุนในหุน้ จานวนมาก และผูจ้ ดั การกองทุนคาดว่ามีโอกาสทีต่ ลาดจะปรับตัวลง กองทุนสามารถเข้าทา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุน้ (Short Position) แทนการลดความเสีย่ งด้วยการขายหุน้ ที่ถอื ครองอยู่ ซึ่งอาจทาให้มี
ผลกระทบต่อ ราคาหุ้นและค่าใช้จ่ายของกองทุ น ซึ่งหากตลาดปรับ ตัวลงจริง กองทุ นจะได้รบั ผลตอบแทนจากการท า
ธุรกรรมในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ามาชดเชยกับมูลค่าหุน้ ทีป่ รับตัวลง
(ข.) กรณีท่ผี จู้ ดั การกองทุนคาดว่าตลาดหุน้ มีโอกาสที่จะปรับตัวขึน้ อย่างรวดเร็ว เกรงว่าจะซื้อหุน้ ไม่ทนั กองทุนสามารถเข้าทา
ธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุน้ (Long Position) ทาให้กองทุนได้รบั ผลตอบแทนจากการทาธุรกรรมในสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้ามาแทนการถือครองหุน้ จริง
อย่างไรก็ตามความเสี่ยงดังกล่าวอาจป้ องกันความเสี่ยงได้ไม่ทงั ้ หมด และอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่ดขี ้นึ
หากตลาดไม่เคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
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คำถำม-คำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั ่วไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด
2,000 ล้านบาท บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามความเหมาะสม
(3) กองทุนรวมนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด
เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ ที่ม ี ประวัตกิ าร
จ่ายเงินปั นผลหรือมีแนวโน้ มการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-R): เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -D): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุน
รับ รายได้ส ม่ าเสมอจากเงิน ปั น ผล รวมถึง มีสิท ธิได้รบั สิท ธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบ ัติเป็ นไปตามเกณฑ์ /เงื่อ นไขที่
กรมสรรพากรกาหนด
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -A): เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) : เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน
เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกาหนด
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-C) : เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั
จัดการกาหนด โดยในเบือ้ งต้นบริษทั จัดการจะกาหนดสาหรับผูล้ งทุนกองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้ การบริหารของบริษทั
จัดการ เท่านัน้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total Return)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้เปิ ด
ให้บริการเพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ระยะเวลาการ
ลงทุนขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูล้ งทุน
- เหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ องเห็นถึงโอกาสทีด่ ขี องการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดย
บริษทั ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมในระยะยาวแก่ผู้
ถือหน่ วยลงทุน
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
- ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท ั ่วไป
- ผูท้ ต่ี อ้ งการสภาพคล่องในการซือ้ ขาย ไถ่ถอนได้ทุกวัน
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดังนัน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึน้ อยู่กบั การเปลีย่ นแปลงของระดับราคาของหุน้ ทีก่ องทุนลงทุน ซึง่ การเปลีย่ นแปลง
ของระดับราคาดังกล่าวเป็ นผลมาจากการสภาวะเศรษฐกิจทัง้ ภายใน และภายนอกประเทศ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม

3

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆที่
เกีย่ วข้อง เช่นทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จา่ ยในการป้ องกันความเสีย่ งที่
เกีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้มคี วาม
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั ่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทาให้กองทุนรวมนี้มคี วาม
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาด
ทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู
กว่าผูล้ งทุนทั ่วไป
(5) กองทุนรวมกำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ ตอบแทน (Efficient
Portfolio Management) อย่ำงไร และมีผลกระทบทำงลบมำกที่ สดุ จำกกำรลงทุนต่อเงินลงทุนของกองทุนรวม
อย่ำงไร
ไม่กาหนด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีความผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมี
การลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ าดังกล่าวย่อ มท าให้สิน ทรัพ ย์ม ีค วามผันผวนมากกว่าการลงทุ น ในหลักทรัพ ย์พ้ืน ฐาน
(Underlying Security)
(6) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(7) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกันมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกันอย่ำงไร ?
RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรที่ลงทุน

(8) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด?
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%
ส่วนระยะเวลาในการลงทุน ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ในการลงทุน อัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง เป้ าหมายในการลงทุน แผนการใช้เงิน
และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของผูล้ งทุนแต่ละราย
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(9) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เมษายน 2556
ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
1.1 กำรขำยหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่ วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.00 น. โดยติดต่อ
ได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทั ่วประเทศ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย ในนามบัญชีซ้อื กองทุน โดย
ท่านสามารถสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สังจ่
่ ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน

ชือ่ บัญชี

บลจ.พรินซิเพิล

บลจ.พริ นซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆที บ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สังจ่
่ ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชือ่ บัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน

สังจ่
่ ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชือ่ บัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
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บลจ.พริ นซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สังจ่
่ ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรแลนด์ แอนด์ ฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชือ่ บัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน

สังจ่
่ ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน

1.2 กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
- กรณีอตั โนมัติ
บริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมดสับเปลี่ยนไปยัง กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่
ตราสารรัฐระยะสัน้
- กรณีปกติ
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษทั จัดการ
จะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษทั จัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่มี ถี นิ่ ฐานอยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมถี นิ่ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้
มีขน้ึ และดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจ่ ะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคล
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษ ัท จัดการกองทุ น รวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ น กรณี ท่ีเข้าเหตุ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีค าสั ่งขายคืน ก่ อ นหรือ ในช่ ว งระยะเวลาที่ บ ริษ ัท จัด การพบว่า ราคารับ ซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1)
(2)
(3)

(4)

เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ม ีคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ท ราบถึงการเลื่อ นกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั ่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
แจ้งการเลื่อ นกาหนดการช าระเงินค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น และจัดท ารายงานที่แสดงเหตุ ผลของการเลื่อ น และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษ ัท จัด การอาจมอบหมายให้ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
ในระหว่างการเลื่อ นกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุ น สั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่
ส่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง

(4) วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผู้สนใจลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นมาจากชนิ ดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุ น ) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการ
สั ่งซือ้ หน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซือ้ หน่วยลงทุน
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
- กรณีอตั โนมัติ
บริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมดสับเปลีย่ นไปยัง กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่
ตราสารรัฐระยะสัน้
- กรณีปกติ
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นไปชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุ น) หรือ กองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการ
ขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุ น ในกรณีท่ีการถือหน่ วยลงทุ นเกินข้อจากัดการถือ หน่ วยลงทุ นตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อ จากัดการถือหน่ วยลงทุ นในกองทุ นรวมและหน้ าที่ของบริษทั
จัดการ
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุน ได้แก่ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนได้ภายในวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ไี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการ ให้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือ รับรองสิท ธิในหน่ วยลงทุ น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษทั
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
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จัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• ในกรณีท่บี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการหรือบริษทั หลักทรัพย์ท่เี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) จะ
ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
• บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีท่กี ารถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษทั
จัดการ
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทำงและวิ ธีกำรร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่ำงไร
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ว่ นกากับและดูแลการปฏิบตั 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 แู ลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 1553
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702
(4) กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิ ธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่ม ี
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
(1) รำยชื่อคณะกรรมกำร (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษำยน 2562 เป็ นต้นไป)
• นาย ชอง วี ยี
ประธานกรรมการ
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
กรรมการ
• นาย อดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมการ
• นาย ฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีรเ์ ร บาราโอนา กรรมการ
• นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
• นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• คุณจุมพล สายมาลา
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(2) รำยชื่อผู้บริหำร
• 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

• คุณกุณฑีรา พรโรจนางกูร
หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
(3) จำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2562)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 55 กองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
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(4) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2562)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 66,505,681,456.58 บาท
(5) คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
• คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
• คุณวศิน ปริธญ
ั , CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช ตัณฑเสถียร
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
(6) รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน
• 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
• คุณวศิ น ปริธญ
ั , CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2548 - 2551
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2557 - 2557
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2554 - 2556
พ.ศ. 2553 - 2554
พ.ศ. 2552 - 2553
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม

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

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

ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ฟิ นนั ซ่า
ผูช้ ่วยอานวยการ ฝ่ ายลงทุน กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวติ
ผูช้ ่วยอานวยการ ฝ่ ายวาณิชธนกิจ บล.ฟิ นนั ซ่า
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายลงทุน บลจ.ฟิ นนั ซ่า
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายลูกค้าบุลคล บล.กสิกร
Management Trainee, ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริง
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• คุณธนัท เจตจันทร์ประภำ, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
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
• คุณชำตรี มีชยั เจริญยิ่ ง
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2548 - 2552
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั

ปริญญาตรี พาณิชยศาตร์และการบัญชีภาคภาษาอังกฤษ (BBA) สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุนกลุ่มตราสารทุน, บลจ.พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.โนมูระ พัฒนสิน จากัด

ปริญญาโท Finance มหาวิทยาลัย Lancaster
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.กสิกรไทย จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย จากัด

ปริญญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.พรินซิเพิล
จากัด
พ.ศ. 2560 - 2561
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
พ.ศ. 2559 - 2560
นักวิจยั ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
พ.ศ. 2557 - 2558
วาณิชธนากร ฝ่ ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 - 2557
นักวิเคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 - 2554
นักวิเคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปั จจุบนั คือมูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง)
(7) รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคาร
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผู้ดแู ลปรับปรุงรำยชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้กำรชำระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินและดูแลบริ ษทั จัดกำรให้ปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนดกำรลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนด้วย
ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูซ้ ื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่
ตัง้ แต่วนั ที่่
ตัง้ แต่วนั ที่่
1 พ.ค. 2561 - 1 พ.ค. 2560 - 1 พ.ค. 2559 อัตรำตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
30 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2560
เก็บจริ ง*,**
เก็บจริ ง*,**
เก็บจริ ง*,**
ไม่เกิน 3.21

2.153

2.154

2.15

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14

1.873
1.873
1.873
ไม่ม ี
1.873

1.873
1.873
1.873
ไม่ม ี
1.873

1.87
1.87
1.87
ไม่ม ี
1.87

o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV

ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11

0.040
0.040
0.040
ไม่ม ี
0.040

0.040
0.040
0.040
ไม่ม ี
0.040

0.04
0.04
0.04
ไม่ม ี
0.04

ไม่เกิน 0.23
ไม่เกิน 0.23
ไม่เกิน 0.23
ไม่เกิน 0.23
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 2.14
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่ม ี
ตามทีจ่ ่ายจริง

0.214
0.214
0.214
ไม่ม ี
0.214
0.026
0.003
ไม่ม ี
0.010

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน

ไม่ม ี

0.21
0.21
0.21
ไม่ม ี
0.21
0.03
0.01
ไม่ม ี
0.01
ไม่ม ี

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่ม ี
0.003

0.214
0.214
0.214
ไม่ม ี
0.214
0.027
0.004
ไม่ม ี
0.010
ไม่ม ี
0.004

0.01

ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54

ไม่ม ี
0.010

ไม่ม ี
0.009

ไม่ม ี
ไม่ม ี

o
o

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
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ตำรำงค่ำธรรมเนี ยม เงิ นตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่ำหน่ วยลงทุน
อัตรำตำมโครงกำร
อัตรำที่เก็บจริง

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

o

o

o

o

o

ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วย
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้า
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.81

ร้อยละ 1.00
ร้อยละ 1.00
ร้อยละ 1.00
ยังไม่ระบุ
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.81

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.81

ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.81

ตามเงื่อนไขการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมีการเพิม่ ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
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• อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 70.83
• Port Folio Duration : 0.0139
• ผลขำดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน :
• ชนิ ดสะสมมูลค่ำ : ร้อยละ -19.53
• ชนิ ดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ : ร้อยละ -19.45
• ชนิ ดจ่ำยเงินปันผล : ร้อยละ -19.52
• ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม : ร้อยละ -19.49
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้ หมดที่ประมำณกำรได้
o ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

อัตรำตำมที่ระบุไว้ใน
โครงกำร
ตามทีจ่ า่ ยจริง

เก็บจริง
ร้อยละ 0.22

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอื่นๆยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใด และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ น
ภาระ
ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2562
อันดับ

รำยชื่อบริ ษทั นำยหน้ ำ

ค่ำนำยหน้ ำจำกกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ (หน่ วย :
บำท)

ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ ำทัง้ หมด

1

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

667,420.51

16.88

2

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด(มหาชน)

371,581.41

9.40

3

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

370,804.60

9.38

4

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

360,433.77

9.11

5

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

357,166.15

9.03

6

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

341,902.65

8.65

7

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

334,887.02

8.47

8

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

257,902.94

6.52

9

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

224,026.90

5.67

10

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

158,611.39

4.01

11

บริษทั นายหน้าอืน่ ๆ

509,601.05

12.89

3,954,338.39

100.00

รวมค่ำนำยหน้ ำทัง้ หมด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิ น และกำรก่อภำระผูกพัน
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2562
มูลค่ำตำมรำคำตลำด
(บำท)*

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

180,619,726.24

11.29

หมวด ธนาคาร

207,018,046.00

10.31

หมวด พาณิชย์

260,526,357.00

12.98

หมวด วัสดุก่อสร้าง

119,056,700.00

5.93

หมวด ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

21,196,350.00

1.06

หมวด ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

28,512,250.00

1.42

332,297,890.00

16.55

หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์

43,791,280.00

2.18

หมวด อาหารและเครือ่ งดืม่

101,830,875.00

5.07

หมวด การแพทย์

130,306,724.00

6.49

หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

118,027,901.90

5.88

5,480,235.00

0.27

20,610,975.00

1.03

153,317,060.00

7.64

17,354,150.00

0.86

160,468,760.00

7.99

123,040,970.06

6.13

สินทรัพย์อน่ื

12,501,007.00

0.62

หนี้สนิ อื่น

(4,043,943.52)

(0.20)

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

2,007,807,768.31

100.00

หุน้ สามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค

หมวด บรรจุภณ
ั ฑ์
หมวด ของใช้สว่ นตัวและเวชภัณฑ์
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หมวด การท่องเทีย่ วและสันทนาการ
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์
เงินฝากธนาคาร

อื่น ๆ

หมายเหตุ :

*

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
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รำยงำนสรุปจำนวนเงิ นลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงิ นฝำกหรือตรำสำรกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รำยงำนสรุปเงิ นลงทุน
มูลค่ำตำม
กลุ่มของตรำสำร
รำคำตลำด
(บำท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่ม ี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่ม ี (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
123,040,970.06
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่ม ี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
- ไม่ม ี สัดส่วนเงิ นลงทุนขันสู
้ ง (upper limit) ที่บริ ษทั จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง) 15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

% NAV

- ไม่ม ี - ไม่ม ี 6.13
- ไม่ม ี - ไม่ม ี -

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตัวใน Port
ประเภท

1 เงินฝาก

ธนาคาร
2 พันธบัตร
3 พันธบัตร
4 พันธบัตร
หมายเหตุ :

ผูอ้ อก

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
*1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วม
ดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม

ผูค้ ้า/
ผู้
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง
-

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชือ่ ถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

-

A-

123,002,110.70

123,040,970.06

02/05/2019
23/05/2019
19/09/2019

N/A
N/A
N/A

70,000,000.00
17,000,000.00
70,000,000.00

69,996,854.90
16,983,365.67
69,533,960.30
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ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวม
ผลกำรดำเนิ นงำนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562

ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )
นับจำกวัน
เริ่มโครงกำร
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
(1 พ.ค. 56) (25 ม.ค. 2562) (26 ต.ค. 2561) (27 เม.ย. 2561) (29 เม.ย. 2559)

5 ปี
(25 เม.ย. 2557)

มูลค่าหน่ วยลงทุน (บาท)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม

18.6469*
10.8126*
18.6469*
N/A
18.6516*

18.1041
10.6264
18.1041
N/A
18.1157

18.0602
10.7555
18.0602
N/A
18.0727

20.6495
12.6237
20.6495
N/A
20.6541

14.9033
10.0382
14.9033
N/A
14.7759

13.9504
11.2964
13.9504
N/A
13.7471**

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

9.71%

1.60%

1.44%

-9.53%

8.06%

6.46%

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

9.22%

1.60%

1.43%

-9.62%

7.77%

6.00%

ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

9.42%

1.59%

1.43%

-9.62%

7.76%

5.93%

N/A
6.76%

N/A
1.54

N/A
1.38

N/A
-9.62

N/A
8.07

N/A
6.71

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

6.50%

2.88%

0.62%

-3.61%

9.77%

5.69%

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

6.50%

2.88%

0.62%

-3.61%

9.77%

5.69%

ชนิดสะสมมูลค่า

6.50%

2.88%

0.62%

-3.61%

9.77%

5.69%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.43%

2.88%

0.62%

-3.61%

9.77%

6.38%

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชีว้ ดั (Benchmark) คือ ดัชนี SETHD TRI Index 100.00%
* NAV ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561
** NAV ณ วันที่ 14 พ.ค. 2557
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวเิ ดนด์ อินคัม
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➢

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล อิ ควิ ตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ ำงหำกจำกบริ ษทั จัดกำร ดังนัน้ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัดจึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล อิ ควิ ตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม ทัง้ นี้
ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิล อิ ควิ ตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม ไม่ได้ขึน้ อยู่กบั สถำนะทำงกำรเงิ นหรือผลกำรดำเนิ นงำน
ของบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด

➢

ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ และผู้ลงทุนควรพิ จำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรลงทุนวัตถุประสงค์กำรลงทุนและฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง
ในกรณี ที่ ผ้สู นใจลงทุนต้ อ งกำรทรำบข้ อ มูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนั งสื อชี้ช วนส่ วนข้ อ มูลโครงกำรได้ที่ บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
บริษทั จัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดกำรเช่นเดียวกันกับที่ บริษทั จัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริษทั จัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดควำมเป็ น
ธรรมต่ อ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ น สำมำรถขอดูข้อ มูล กำรลงทุ น เพื่ อ บริ ษัท จัด กำรได้ ที่ บ ริ ษัท จัด กำร และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ผู้ล งทุ น สำมำรถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ ำจมี ผ ลต่ อ กำรตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น กำรท ำธุรกรรมกับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th
บริ ษทั จัดกำรอนุญำตให้ พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ ำงๆ ที่
สมำคมบริษทั จัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้บริ ษทั จัดกำรทรำบ เพื่อที่ บริ ษทั จัดกำรจะสำมำรถ
กำกับและดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้
ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทำกำรของบริ ษทั จัดกำรหรือ
โดยผ่ำนเครือ ข่ำยอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษัท จัดกำร www.PRINCIPAL.co.th และผู้สนั บสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคื นที่ ได้ รบั กำร
แต่งตัง้ จำกบริษทั จัดกำร
บริ ษทั จัดกำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดกำรแต่ งตัง้ อำจพิ จำรณำขอข้อมูล เอกสำร
หลักฐำน เพิ่มเติ มจำกผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ ผู้ลงทุนตำมคำ
จำกัดควำมของกฎหมำยหรือตำมที่ หน่ วยงำนที่ มีอำนำจกำหนด ทัง้ ก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นของประเทศไทย และประเทศอื่ นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั ่งกำรของหน่ วยงำนผู้มีอำนำจ ทัง้ นี้ บริ ษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ ำที่ ต้องทำควำมรู้จกั ตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิ สูจน์ ทรำบลูกค้ำ
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ส นใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือ หน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ ำที่ แจ้งกำรเปลี่ ย นแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรู้จกั ตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิ สูจน์ ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริ ษทั จัดกำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำย
และรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ ของกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงิ นดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรและ
หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้ กำรเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริ กำร
ใหม่ กำรทำธุรกรรมของลูกค้ำเดิ ม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ กำรดำเนิ นกำรอื่นๆ ตำมที่
หน่ วยงำนผู้มีอำนำจกำหนดแนวทำง
ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิล จำกัด ที่ ที่ อยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้
16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
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บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด
สอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

