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เรื่อง

การแก้ไขเพิม
่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเป�ดจํานวน 59 กองทุน

เรียน

ท่านผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิม
่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุนเป�ด
จํานวน 59กองทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสําคัญของการแก้ไขเพิม
่ เติมได้ดังนี้
1.

่ ให้เป�นไปตามประกาศดังนี้
แก้ไข/เพิม
่ เติมรายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการและข้อผูกพัน เพือ
1.1. แก้ไข/เพิ่มเติมคําจํากัดความของกองทุน โดยเป�นไปตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน รวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่ว ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ที่
่ ผู้ลงทุนสถาบัน ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือ
1.2. แก้ไข/เพิม
เติ
ม
กรณี
ห
น่
ว
ยลงทุ
น
กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟ�ดเดอร์ ลดลงเกินกว่า 2/3 ของกองทุนปลายทาง โดยปรับวิธี การเขียน
่
ให้อ่า นเข้าใจง่าย รวมทั้ง ปรับ ถ้อยคาให้ส อดคล้องกับ ประกาศฉบับ อื่น โดยเป� น ไปตามตามภาคผนวก 9 แนบท้ายประกาศสํานั กงาน
่ ผู้ลงทุน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนสถาบัน ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564
ทั่วไป กองทุนรวมเพือ
่ วกับการดําเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุน โดยในกรณีที่
1.3 แก้ไข/เพิม
่ เติมเกีย
กองทุนมีการลงทุนเป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกําหนดทีส
่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาอัตราส่วนการลงทุนไม่เป�นไปตาม
ข้อกําหนดที่สามารถลงทุนได้ บริษัทอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้ โดยเป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทน. 9/2564 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 20 ม.ค. 2564
่ วกับการจัดสรรหน่วยลงทุนและการยกเลิกหรือลดหน่วยลงทุน การเพิม
่ นแปลงวันหรือเวลาในการ
1.4 แก้ไข/เพิม
่ เติมเกีย
่ เงื่อนไขในการเปลีย
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กาํ หนดไว้เป�นการชัว
่ คราว และการชําระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
• การจัดสรรหน่วยลงทุนและการยกเลิกหน่วยลงทุนกรณีมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยปรับให้สอดคล้องกับการคํานวณและ
ประกาศ NAV
• เพิ่ม เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลา ในการขายหรือรับ ซื้อคืน หน่ วยลงทุน ให้แตกต่างจากที่กําหนดไว้เป�น การชั่วคราว อัน
เนื่ องจากมีก ารเปลี่ย นแปลงวัน หรือเวลาในการให้บ ริก ารของผู้ ให้บ ริการตามที่ ส านั ก งานกํา หนดซึ่ง ส่ ง ผลกระทบต่ อการซื้ อ ขาย
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน
• การชําระค่ารับซื้อคืน หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน
ทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกีย
่ วข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
โดยเป�นไปตามประกาศ
่ ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพือ
่ ผู้
• ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564, เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 ม.ค.2564 และ
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ
• ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
่ ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนสถาบัน ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564
กองทุนรวมเพือ
่ วกับการไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สบ
ั เปลีย
่ นหน่วยลงทุนตามสั่งที่รับไว้แล้ว โดยปรับวิธี การเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย รวมทั้ง
1.5 แก้ไข/เพิม
่ เติมเกีย
่ ผู้ลงทุน
ปรับถ้อยคําโดยเป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564, เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 ม.ค.2564
ทั่วไป กองทุนรวมเพือ
1.6 แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน การในกรณี ที่มูลค่าหน่ว ยลงทุน หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยปรับ วิธี การ
เขียนให้อ่านเข้าใจง่าย รวมทั้งปรับ ถ้อยคําโดยเป�นไปตามภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
่ ผู้ลงทุนทัว
่ ผู้ลงทุนที่มิใช่
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ไป กองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนสถาบัน ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564
รายย่อย และกองทุนรวมเพือ
1.7 แก้ไข/เพิม
่ วกับการขอมติของผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดย
่ เติมเกีย
•
ยกเว้น การแก้ไขโครงการเรื่อง pay in kind ไม่ต้องขอมติพิเศษ หากกองทุน รวมต้นทาง pay in kind ให้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
่ ผู้ลงทุนที่เป�นกองทุนสํารองเลีย
(PVD) ที่จะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพือ
้ งชีพ (MF for PVD)
•
ปรับวิธี การเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย รวมทัง
้ ปรับถ้อยคําให้ชด
ั เจน ลดความซ�าซ้อน และยกเลิกบางรายการที่ถอ
ื ว่าเป�นการแก้ไข
โครงการทีผ
่ ู้ถอ
ื หน่วยลงทุนได้รับประโยชน์เพิม
่ ขึ้นเนื่องจากได้ยกเลิกการเป�ดเผยหัวข้อดังกล่าวในโครงการ
โดยเป�นไปตามประกาศ
•
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนและการ
จัดประชุมผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2562
•
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถอ
ื หน่วยลงทุน และการ
จัดประชุมผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
•
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
่ ผู้ลงทุนทัว
่ ผู้ลงทุนทีม
่ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29
กองทุนรวมเพือ
่ ไป กองทุนรวมเพือ
่ ิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือ
มกราคม พ.ศ. 2564
่ ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพือ
่
•
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564, เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 ม.ค.2564
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม ลงวันที่ 10 พ.ค.2564 และ
•
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 28/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
่ ผู้ลงทุนทัว
่ ผู้ลงทุนทีม
่ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2)
จัดการกองทุนรวมเพือ
่ ไป กองทุนรวมเพือ
่ ิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพือ
ลงวันที่ 10 พ.ค.2564
่ วกับการเผยแพร่รายงานข้อมูลกองทุนรวมทุกรอบระยะเวลา
1.8 แก้ไขข้อผูกพันเรื่องสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ เกีย
6 เดือน (semi-annual report) และรายงานรอบป�บัญชี (annual report) โดยยกเลิกการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
ถือหน่ ว ยลงทุน ทราบ เนื่ องจากมีหลัก เกณฑ์ กําหนดให้เผยแพร่ข้อมูล ดัง กล่า วบนเว็บ ไซต์ของบริษั ท จัดการอยู่แล้ว โดยเป� น ไปตาม
หนังสือเวียนที่ นจ.(ว) 3/2564, เรื่อง นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกีย
่ วกับการปรับปรุงประกาศการจัดการกองทุน ลง
วันที่ 18 ก.พ.2564
1.9 แก้ไข/เพิม
่ วกับเงื่อนไขในการการเลิกกองทุน
่ เติมข้อผูกพันเกีย
•
ปรับวิธี การเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย รวมทั้งปรับให้แจ้งเลิกกองต่อผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือ
หน่วยได้ แทนการส่งไปรษณียล
์ งทะเบียน
•
ปรับวิธี การเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย รวมทั้งปรับถ้อยคําให้ชด
ั เจน
โดยเป�นไปตามประกาศ
•
ประกาศคณะกรรม การกํากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
่ ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยกองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ
รวมเพือ
ที่ 12)
•
ภาคผนวก 8 ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
่ ผู้ลงทุนทัว
่ ผู้ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ไป กองทุนรวมเพือ
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขโดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
่ ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและ
28/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พ.ค.2564
กองทุนรวมเพือ
1.10 เพิม
่ วกับการชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน โดยเป�นไปตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน.
่ เติมข้อผูกพันเกีย
15/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 9 เม.ย.2562
•

2.

ขอยกเลิกการขออนุมัติวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อให้เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ.67/2563 ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน. 2563 และหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝกง.(21) ว. 55/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน. 2563

3.

่ ให้สอดคล้องและเป�นไปตามนโยบายของกองทุน
แก้ไขเรื่องกลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) เพือ

4.

เปลีย
่ นแปลงที่อยูผ
่ ู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เดิม
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง
ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ป�จจุบัน
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิม
ุ ายน 2564 เป�นต้นไป ตามวันที่ได้รับการอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต.
่ เติมโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากมีขอ
้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม โปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จํากัด ฝ�ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทําการ
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํ ากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

เอกสารแนบ

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
หัวข้อที่แก้ไข
1

กองทุน
1.1

3

4

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9













































































กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟ�ก อิควิตี้ (PRINCIPAL APEQ)























6

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพือ
่ การเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL BARMF)



















7

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ (PRINCIPAL CHEQ)



















8

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้ (PRINCIPAL CII)



















9

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้ (PRINCIPAL DAILY FIX)

















10

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล หุ้นป�นผล (PRINCIPAL DEF)

















11

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS)

















12

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ (PRINCIPAL EEF)

















13

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL ELTF)

















14

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PRINCIPAL EPIF)

















15

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพือ
่ การเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL EQRMF)

















16

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล ยูโรเป�้ ยน อิควิตี้ (PRINCIPAL EUEQ)

















17

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

















18

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL FIRMF)

















19

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ (PRINCIPAL GBRAND)



















20

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ (PRINCIPAL GCF)



















21

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี (PRINCIPAL GCLEAN)





















22

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (PRINCIPAL GCLOUD)























23

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH)























24

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ (PRINCIPAL GEF)



















25

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ (PRINCIPAL GEQ)

















26

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟ�กซ์ อินคัม (PRINCIPAL GFIXED)



















27

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GHEALTH)



















28

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (PRINCIPAL GIF)



















29

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น (PRINCIPAL GINNO)





















30

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ (PRINCIPAL GMV)





















1

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวป�นผล (PRINCIPAL 70LTFD)

2

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพือ
่ การเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF)

3

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟ�ก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI)



4

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟ�ก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF)

5



1.2

2



1.10







































หัวข้อที่แก้ไข
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31

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ (PRINCIPAL GOPP)



















32

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ (PRINCIPAL GPS)



















33

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ (PRINCIPAL GREITs)



















34

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ (PRINCIPAL GSA)



















35

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ (PRINCIPAL GSCEQ)



















36

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (PRINCIPAL iBALANCED)



















37

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (PRINCIPAL iDAILY)



















38

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม (PRINCIPAL iDIV)

















39

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล คอร์ ฟ�กซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED)

















40

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล คอร์ ฟ�กซ์ อินคัม สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

















41

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD)

















42

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP)

















43

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม (PRINCIPAL iPROPEN)

















44

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS)

















45

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพือ
่ การเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iPROPRMF)

















46

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เจแปนนิ ส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)



















47

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ (PRINCIPAL KEQ)



















48

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS)



















49

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF)

















50

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล มันนี่ มาร์เก็ตเพือ
่ การเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL MMRMF)

















51

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพือ
่ การเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL PRMF)

















52

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล SET100 เพือ
่ การเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL SET100RMF)

















53

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ (PRINCIPAL SET50)

















54

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม (PRINCIPAL SET50SSF)

















55

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟ�นด์ (PRINCIPAL SIF)

















56

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL TDIF)

















57

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น (PRINCIPAL TREASURY)

















58

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เพิม
่ พู นทรัพย์ (PRINCIPAL VF)

















59

กองทุนเป�ดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ)
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1.10











































