
 

 

 
 
 
 

 
 

 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 10 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2565 

• กองทุนมีนโยบำยท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีควำม
เสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมำะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสูงและรบัควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ำยเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่ำ ชนิดผู้
ลงทุนสถำบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท ำกำรลงทุน  และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ลงทุน บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนำคตได้ 

• กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท ำให้ควำมรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกนัตำมชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภำยใต้ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• มูลค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมูลค่ำเท่ำกนัหรือแตกต่ำงกนัได้ โดยบริษทัจดักำรจะแยกค ำนวณมูลค่ำทรพัยสิ์น
ของกองทุนแต่ละชนิด 

• ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดักำรจะน ำเงินค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตรำสำรรฐัระยะสัน้ ทัง้จ ำนวน 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่ำกำรลงทุนใน
กองทุนเปิดน้ีเหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัย์สภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนตำมท่ีมี
ค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

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

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด ์อินคมั 
Principal Equity Dividend Income Fund (PRINCIPAL iDIV) 
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ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั  
(Principal Equity Dividend Income Fund,  PRINCIPAL iDIV) 

ประเภทโครงกำร กองทุนตราสารทุน 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-R)  
• ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -D)  
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -A)  
• ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-C) 
ทัง้ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือเปิดบรกิารหน่วย
ลงทุนที่ยงัไม่ได้เปิดให้บรกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ
ตลาดหลักทรพัย์ เอม็ เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ทีม่ีประวตักิารจ่ายเงนิปันผลหรอืมีแนวโน้ม
การจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ โดย
พจิารณาจากหลกัเกณฑ์ต่างๆ ดงันี้  
1. พจิารณาเลอืกลงทุนจากประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในอดตี และการคาดการณ์การจ่ายเงนิปันผลของ

บรษิทัในอนาคต 
2. พจิารณาเลอืกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบนั 
3. พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจ

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ หรอื ผลประกอบการทีด่ขี ึน้ หรอื ผลก าไรทีสู่งขึน้ หรอื มกีารจ่ายเงนิปันผลทีสู่งขึน้  
ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคล้องตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด และพจิารณาปรบั
หลักทรพัย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงการ
วเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงินของบรษิัทผูอ้อกตราสาร โดยการพจิารณา
จากหลกัเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3) 

กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน 

ไม่ม ี

มูล ค่ำขั ้นต ่ ำ ใน กำรสั ง่ ซ้ื อ
หน่วยลงทุน 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 1,000 บาท  
• ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
• ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 
• ชนิดผูล้งทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม: 1 บาท 

มูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัที ่9 พฤษภาคม 2555 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม  วนัที ่29 พฤษภาคม 2555 
 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
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ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร  (Business  Risk) และควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
ของผู้ออกตรำสำร  (Credit  Risk) คือ ความเสีย่งที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลง
จากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจดัการ ภาวะธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได ้ทัง้นี้หาก
เป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทนี้  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์
และประเมนิปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตรา
สาร เพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐาน ะ
การเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปต าม
ลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษัทจดัการจะคดัเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุน 

2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร  (Market  Risk) ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตรา
สารปรบัตัวขึ้นลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน  โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและ
ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และภาวะตลาดเงินและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร  (Liquidity  Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขาย
ตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถงึสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4. ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนั
เป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึ่งมผีลใหร้าคาของตราสารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสียง :  บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ 
นโยบายรฐับาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและ
แนวโน้มอตัราดอกเบี้ยทีค่าดการณ์ไว้ 

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ้นลงผนัผวน 
(Volatility)มากกว่าหลักทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าให้สินทรพัย์มี
ความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์พื้นฐาน (Underlying Security)  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบรหิารพอร์ตการลงทุน 
Efficient Portfolio Management (EPM) โดย 
(ก.) กรณีทีก่องทุนมีการลงทุนในหุน้จ านวนมาก และผูจ้ดัการกองทุนคาดว่ามโีอกาสทีต่ลาดจะปรบัตวัลง กองทุนสามารถเขา้ท า

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุน้ (Short Position) แทนการลดความเสีย่งดว้ยการขายหุน้ทีถ่ือครองอยู่ ซึ่งอาจท าให้มี
ผลกระทบต่อราคาหุ้นและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งหากตลาดปรบัตัวลงจริง กองทุนจะได้รบัผลตอบแทนจากการท า
ธุรกรรมในสญัญาซื้อขายล่วงหน้ามาชดเชยกบัมูลค่าหุน้ทีป่รบัตวัลง 

(ข.) กรณีทีผู่จ้ดัการกองทุนคาดว่าตลาดหุน้มโีอกาสทีจ่ะปรบัตวัขึน้อย่างรวดเรว็ เกรงว่าจะซื้อหุน้ไม่ทนั กองทุนสามารถเข้าท า  
ธุรกรรมสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุน้ (Long Position) ท าใหก้องทุนไดร้บัผลตอบแทนจากการท าธุรกรรมในสญัญา     
ซื้อขายล่วงหน้ามาแทนการถอืครองหุน้จรงิ 
อย่างไรก็ตามความเสี่ยงดงักล่าวอาจป้องกันความเสี่ยงได้ไม่ทัง้หมด และอาจเสียโอกาสในการได้รบัผลตอบแทนที่ดีขึ้น       
หากตลาดไม่เคลื่อนไหวในทศิทางที่คาดการณ์ไว ้
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ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  

2,000 ล้านบาท บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3)  กองทุนรวมน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด  

เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่  
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ทีม่ปีระวตักิาร
จ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรพัย์สุทธ ิ
โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-R): เหมาะกับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้

ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -D): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน

รบัรายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษี  หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด 

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

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้ริการ) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน 
เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธิไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-C) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยในเบื้องต้นบรษิทัจดัการจะก าหนดส าหรบัผูล้งทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชพีภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ เท่านัน้  โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total Return)  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ได้เปิด
ใหบ้รกิารเพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระยะเวลาการ
ลงทุนขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์ของผูล้งทุน 

• เหมาะกบัผูล้งทุนทีม่องเหน็ถงึโอกาสทีด่ขีองการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่อกโดยบรษิัท
ซึ่งจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรบัผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวแก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุน  

• ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุ้นทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตัวเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูล
ค่าทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
• ผูท้ีต่้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ไถ่ถอนไดทุ้กวนั 

 (4)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้  ดิวิเดนด์ อินคมั มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ดงันัน้ผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของระดบัราคาของหุ้นที่กองทุนลงทุน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของระดบัราคาดงักล่าวเป็นผลมาจากการสภาวะเศรษฐกจิทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ 

ค ำถำม-ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั ้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เช่นทิศทางของราคาหลักทรพัย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้องกันค วามเสี่ยงที่
เกี่ยวขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวม/เปิดนี้มีความ
เสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งได้สูงกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ิไดม้ีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุ นรวมนี้มีความ
เสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลักทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาด 
ทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรพัย์อ้างองิโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสี่ยงได้สูง
กว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

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

ไม่ก าหนด สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมคีวามผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมี
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าให้สินทรพัย์มีความผนัผวนมากกว่าการลงทุนใน หลักทรพัย์พื้นฐาน 
(Underlying Security) 

(6)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 

ไม่คุม้ครองเงนิต้น 

(7)   กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกนัมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(8)  กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด?  

 กองทุนนี้จะเปรยีบเทยีบดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% 

 ส่วนระยะเวลาในการลงทุน ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ในการลงทุน อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั เป้าหมายในการลงทุน แผนการใชเ้งนิ   
 และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของผูล้งทุนแต่ละราย 

(9)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 

 วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน 

 วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2556 

RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรท่ีลงทุน 
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       ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  

1.1 กำรขำยหน่วยลงทุน 
      ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้แต่เปิดท าการจนถึงเวลา 15.00 น. โดยติดต่อ 
      ไดท้ี ่ 

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์  0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้  
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เชค็หรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบัญชีซื้อกองทุน โดย
ท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด์ แอนด์ ฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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1.2 กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  -  กรณีอตัโนมตั ิ
     บริษทัจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ 
  ตราสารรฐัระยะสัน้ 

  -  กรณีปกต ิ
  ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิัทจดัการ   
  จะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิน่ฐานอยู่ ในประเทศสหรฐัอเมริกา 
หรอืบุคคลซึ่งโดยปกตมิีถิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรอืห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้
มขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้ับบุคคล
ดงัทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้น 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร   
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 
• บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วย ลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวด้วยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผูดู้แลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว      
ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที ่ 
ส่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร  

• กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
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• กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 
- กรณีอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรินซเิพิล เดลี่ 
ตราสารรฐัระยะสัน้ 

- กรณีปกต ิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการ
ขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 
ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด 
ท่านสามารถติดตามขอ้มูลกองทุน ได้แก่ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการ ให้บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(1)  กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  

มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน  ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 
บริษทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เตม็ตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
     โทรศพัท์ 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู่ : 90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
     โทรศพัท์ : 1553 
• ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 
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(4) กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 
ไม่ม ี
 

ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

        (1)  รำยชื่อคณะกรรมกำร 

• นาย ชอง ว ีย ี                       ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ    กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามดิ                     กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยี์ซากรี์เร บาราโอนา   กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คุณจุมพล สายมาลา                กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        (2)  รำยชื่อผู้บริหำร 

• คุณจุมพล สายมาลา              ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
• คุณโช ซู ฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA    ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุวนิดา ดวงพตัรา               หวัหนา้ฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงาน  

   (3)  จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564) 

            มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 59 กองทุน 

       (4)  มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษัท (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2564) 

            มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 78,669,022,266.62 บาท 

         (5)  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA    ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA   ผูอ้ านวยการอาวุโสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนยักานต์ สวสัดฤิกษ์    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณธิ ิจติรโีภชน์    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรุณ ทรพัย์ทวกีุล    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุประพจน์ อ้วนเจรญิกุล    ผูจ้ดัการกองทุน 
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        (6)  รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 

•   คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  
                                            มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม)   
                                            จาก Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                             บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  
                                             บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน   

                                                   ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร์ วจิยัและกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

• คุณชำตรี มีชยัเจริญย่ิง 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2555   ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2552   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.พรนิซเิพลิ    

       จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561   ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   นักวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558   วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2557   นักวเิคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 - 2554  นักวเิคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบาย 

เศรษฐกจิการคลงั) 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2557   ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
พ.ศ. 2549 - 2553   ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560    ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.กสกิรไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558   นักวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กสกิรไทย จ ากดั 

• คุณสิทธิกำรย ์พงษ์พฒันศึกษำ, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557  ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559   ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556  ผูช่้วยนักวเิคราะห์ บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

•   คุณสุปรีด์ิ สุวพนัธ์, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 – 2555                     ปรญิญาโท Investment Management, University of Reading, U.K. 
พ.ศ. 2549 - 2553                      ปรญิญาตร ีบัญชีบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2564                      ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. เดนาล ีเพรสทจี จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2560                      ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. กสิกร จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2557                      ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บล. ฟิลลิป จ ากดั 

(7)  รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคาร 
•  ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777  

หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8)   ใครเป็นผู้ดูแลปรบัปรงุรำยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้กำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นไปอย่ำงถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษำทรพัยสิ์นและดูแลบริษทัจดักำรให้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2724-5265 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท์ 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว 
              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วย   
                 ลงทุน จะค านวณเป็น % ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 
              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 พ.ค. 2563 - 
30 เม.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 พ.ค. 2562 - 
30 เม.ย. 2563 

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

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ 

(รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ*** ไม่เกนิ 3.21 2.164 2.189 2.153 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 

1.869 
1.869 
1.869 
ไม่ม ี
1.869 

1.877 
1.877 
1.877 
ไม่ม ี
1.877 

1.873 
1.873 
1.873 
ไม่ม ี
1.873 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 

0.040 
0.040 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 

0.040 
0.040 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 

0.040 
0.040 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม 

 
ไม่เกนิ 0.23 
ไม่เกนิ 0.22 
ไม่เกนิ 0.23 
ไม่เกนิ 0.23 
ไม่เกนิ 0.54 

0.214 
0.214 
0.214 
ไม่ม ี
0.214 

0.214 
0.214 
0.214 
ไม่ม ี
0.214 

0.214 
0.214 
0.214 
ไม่ม ี
0.214 

2.  ค่าใช้จ่ายอื่น ไม่เกนิ 2.14 0.041 0.058 0.026 
o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.019 0.011 0.003 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามที่จ่ายจรงิ 0.011 0.010 0.010 
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.011 0.009 0.003 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
0.028 

ไม่ม ี
0.010 
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           ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 
ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน 

อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 
o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 

 
รอ้ยละ 1.00 
รอ้ยละ 1.00 
รอ้ยละ 1.00 

- 
ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 

 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

- 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 

 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 

 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 
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• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 123.65 

• Port Folio Duration : 0.0000 

• ผลขำดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : 
-ชนิดสะสมมูลค่ำ ร้อยละ -46.9164   
-ชนิดรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ร้อยละ -46.8190   
-ชนิดจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ -46.8929   
-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ร้อยละ -46.9126 

           

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดท่ีประมำณกำรได้ 
อตัรำตำมท่ีระบุไว้ใน

โครงกำร เกบ็จริง 

o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.40%  
 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใด และภาษีดงักล่าวจะถอืเป็น 
                ภาระของกองทุนรวม 

ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรพัย์ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤษภำคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 

อนัดบั รำยชื่อบริษทันำยหน้ำ 
 ค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ซ้ือขำยหลกัทรพัย ์
(หน่วย : บำท)  

 ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ำทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 152,703.81 11.89 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 137,204.56 10.69 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 124,919.11 9.73 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 111,395.25 8.68 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 94,317.65 7.35 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 92,869.32 7.23 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 83,367.54 6.49 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 80,213.78 6.25 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 74,474.26 5.80 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 63,029.62 4.91 

11 บรษิทันายหน้าอื่น ๆ 269,378.49 20.98 

รวมค่ำนำยหน้ำทัง้หมด 1,283,873.39              100.00  
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน  2564 

              

    

มูลค่ำตำมรำคำตลำด 
(บำท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์    

  หมวด ธุรกจิการเกษตร             7,994,700.00   2.52  

  หมวด ยานยนต์             6,138,160.00   1.93  

  หมวด ธนาคาร           23,759,550.00   7.47  

  หมวด พาณิชย์           32,029,822.80   10.08  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง           12,936,000.00   4.07  

  หมวด ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์           16,046,600.00   5.05  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค           49,097,189.50   15.45  

  หมวด แฟชัน่               963,000.00   0.30  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย์           24,208,600.00   7.62  

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม           15,490,500.00   4.87  

  หมวด การแพทย ์           16,556,080.00   5.21  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร           16,353,125.00   5.14  

  หมวด กระดาษและวสัดุการพมิพ ์             6,404,700.00   2.01  

  หมวด ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์             8,234,925.00   2.59  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์           24,471,975.00   7.70  

  หมวด บรกิารเฉพาะกจิ           10,613,790.00   3.34  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย์           14,207,441.00   4.47  

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ             3,460,842.00   1.09  

  หมวด ขนส่งและโลจิสตกิส์           18,283,180.00   5.75  

 เงนิฝากธนาคาร           4,578,764.46   1.44  

อ่ืน ๆ             

 สนิทรพัย์อื่น              7,844,836.43   0.47  

 หนีส้นิอื่น  (1,804,032.04)  (2.57) 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ        317,869,749.15    100.00 

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   
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รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม    

กลุ่มของตรำสำร 
มูลค่ำตำม   
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผู้ออก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรอื ผูค้ ้าประกนั 4,578,764.46 1.44 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  

 
 
 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถือ 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 4,576,893.25 4,578,764.46 

 
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วม

ดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 30 เม.ย. 2564 

นับจำกวนัเร่ิม
โครงกำร 
(1 พ.ค. 56) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละตอ่ปี) 

3 เดือน 
(29 ม.ค. 2564) 

6 เดือน 
(30 ต.ค. 2563) 

1 ปี 
(24 เม.ย. 2563) 

3 ปี 
(27 เม.ย. 2561) 

5 ปี 
(29 เม.ย. 2559) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 18.8439* 16.5161 14.0235 14.1409 21.0079 15.0494 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 10.1911* 8.9322 7.5841 7.6476 12.6237 10.0382 

ชนิดสะสมมูลค่า 18.4925* 16.2081 13.7619 13.8772 20.6495 14.9033 

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

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 18.4936* 16.2090 13.7628 13.8780 20.6541 14.7759 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 7.36% 14.09% 34.37% 29.10% -3.53% 4.60% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 4.94% 9.37% 34.52% 24.62% -1.40% 5.63% 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 6.98% 14.09% 34.37% 29.10% -3.57% 4.43% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 4.94% 9.37% 34.52% 24.62% -1.40% 5.63% 

ชนิดสะสมมูลค่า 7.13% 14.09% 34.37% 29.10% -3.58% 4.41% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 4.94% 9.37% 34.52% 24.62% -1.40% 5.63% 

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

ตวัชี้วดั (Benchmark) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 4.64% 14.09% 34.37% 29.10% -3.59% 4.59% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 4.45% 9.37% 34.52% 24.62% -1.40% 5.63% 

หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 
                   สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

           - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื ดชันี SET TRI Index 100.00% 
                 * NAV ณ วนัที ่30 เม.ย. 2564 
                 - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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 รวบรวมขอ้มูล ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคมั   เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดัจึงไม่มีภำระผูกพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคมั   ทัง้น้ี 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคมั   ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั  

➢ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุนวตัถปุระสงค์กำรลงทุนและฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษัทจดักำรได้ท่ีบริษัทจัดกำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

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

➢ บริษัทจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษทัจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษัทจดักำรจะสำมำรถ
ก ำกบัและดูแลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 
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ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรหรือ
โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดักำร www.PRINCIPAL.co.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำร
แต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร 
บริษัทจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร 
หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบั     ผู้ลงทุนตำมค ำ
จ ำกดัควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสจูน์ทรำบลูกค้ำ 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกบักำรรู้จกัตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษทัจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว บริษัทจดักำรและ
หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริกำร
ใหม่ กำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ี
หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 

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