
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 15 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 
 
 
 

• กำรลงทุนใน กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำมำ
ลดหย่อนภำษีได้ 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยำวปันผล, CIMB-Principal LIFE 70 Long Term 
Equity Dividend Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL 70LTFD) โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 
2562 เป็นต้นไป 

• ผูล้งทุนควรศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีระบุไวใ้นคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่ำวด้วย หำกไม่
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (กำร
ลงทุนตัง้แต่ปี 2559-2562 ผูล้งทุนจะต้องลงทุนใน LTF อยำ่งน้อย 7 ปีปฏิทิน) และกำรลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 เป็นต้นไป ผูล้งทุนไมส่ำมำรถน ำมำลดหยอ่นภำษีได้ 

• ผูล้งทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวไปจ ำหน่ำย โอน จ ำน ำ หรอืน ำไปเป็นประกนั 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล 
70 หุ้นระยะยำวปันผล เมือ่เหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผูล้งทุน และ 
ผูล้งทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้น
หนังสือช้ีชวน  

•  ผูล้งทุนควรศึกษำขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนให้เขำ้ใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมลู เพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต และ
เมื่อมีขอ้สงสยัให้สอบถำมผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เขำ้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

•  กำรพิจำรณำรำ่งหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบั  
 รองถึงควำมถกูต้องของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรอืได้ประกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุน 
 ท่ีเสนอขำยนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยำวปันผล 
Principal 70 Long Term Equity Dividend Fund (PRINCIPAL 70LTFD) 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล                                                                                          1   

ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล 
(Principal 70 Long Term Equity Dividend Fund, PRINCIPAL 70LTFD) 

ประเภทโครงกำร เป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว   

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  
• ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ชื่อยอ่: PRINCIPAL 70LTFD-T)  
• ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อยอ่: PRINCIPAL 70LTFD-D) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนจะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 
(กฎหมายก าหนด กองทุนจงึไมส่ามารถลงทุนต ่ากวา่น้ีได)้ และไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน สว่นทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในเงนิฝาก ตราสารแห่งหน้ีทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ี
คณุภาพ มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิต้นสงู หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการ
หาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหล้งทุน 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียน 

ไมม่กีารลงทุนในต่างประเทศ 

 

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 1,000 บาท 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล    1,000 บาท 

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัที ่14 มถิุนายน 2548 

วนัท่ีจดทะเบียน  วนัที ่18 กรกฎาคม 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 
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ควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit 
Risk): ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร 
เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผูอ้อกตรา
สารหน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้น้ีหากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไมม่คีวามเสีย่งประเภทน้ี 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และประเมนิ
ปัจจยัที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้ม ัน่ใจใน
คุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผู้ออกตราสารอย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะ
คดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

2. ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง 
เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัรา
ดอกเบีย้ เป็นตน้ 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดย
ค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว   

3. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk): ความเสีย่งที่เกดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไมส่ามารถขายตราสารที่ลงทุนไว้
ได ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

แนวทำงบริหำรควำมเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลีย่นแปลงที่มนีัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสีย่งที่
ก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4. ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   

แนวทำงบริหำรควำมเส่ียง: บรษิทัจดัการมแีนวทางในการบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย โดยการวเิคราะหปั์จจยัที่เกี่ยวขอ้งหรอืที่มี
ผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล                                                                                          3   

ค ำถำม-ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม 

(1)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)   กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  

5,000 ลา้นบาท  

(3)   กองทุนรวมน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด  

• โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดงัน้ี 

- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี (ชื่อยอ่: PRINCIPAL 70LTFD-T) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ตอ้งการน า
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหกัลดหย่อนภาษตีามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยต้องเป็นการซื้อหน่วย
ลงทุน หรอืสบัเปลี่ยนเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนภายในวนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 เท่านัน้ และโดยที่กฎกระทรวง ฉบบัที่  317 
(พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ลงวนัที่ 28 มถิุนายน 2559 ก าหนดให้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท
จดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลี่ยนเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มสีทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษไีดอ้กี เวน้แต่เป็นการสบัเปลี่ยนเขา้หรอืโอนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนมาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นที่
มสีทิธปิระโยชน์ทางภาษเีช่นเดยีวกนั ทัง้น้ี ตามที่บรษิทัจดัการก าหนด โดยผู้ลงทุนคาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนจากเงนิ
ปันผล รวมถึงรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุน รวมถึงเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงกลุ่มผูล้งทุนที่จะลงทุนในหน่วยลงทุน
ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษีในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการไมน้่อยกวา่ 7 วนั และปรบัปรงุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุของกองทุน 

- ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ: PRINCIPAL 70LTFD-D) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล/สถาบนั ที่
คาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนจากเงินปันผล รวมถึงรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยที่กฎกระทรวง ฉบบัที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ก าหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ การลงทุนใน LTF ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผูล้งทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษ ี
LTF ได ้

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจปรบัตวัสูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่มูลคา่ที่ลงทุน
และท าใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกีวา่การลงทุนในตราสารหน้ี 
• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 
• ผูท้ีต่อ้งการลงทุนในหุน้ระยะยาวและมโีอกาสรบัเงนิปันผลระหว่างปี 
• ผูล้งทุนที่คาดหวงัโอกาสรบัรายได้จากเงนิปันผล หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด ทัง้น้ี โปรด

ศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ 
• ส าหรบัการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีอย่างน้อย 7 ปีปฏทินิ 

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ส่วนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนัน้ขึ้นกบัวตัถุประสงคใ์น
การลงทุน อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั  ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน  แผนในการใชเ้งนิ และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งของ
ผูล้งทุนแต่ละราย 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 (กฎหมายก าหนด 
กองทุนจงึไมส่ามารถลงทุนต ่ากวา่น้ีได)้ การเปลีย่นแปลงของระดบัราคาของหุน้ที่กองทุนลงทุนและหรอืดชันีตลาดหลกัทรพัย ์
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อาจมผีลใหมู้ลคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนเปลีย่นแปลงขึน้ลง อยา่งไรกต็ามกองทุนจ ากดัการลงทุนในหุน้สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 
70 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ส่วนที่เหลอืจะกระจายการลงทุนไปยงัตราสารอื่นๆ ที่มคีวามเสีย่งต ่ากว่าหุ้น เช่น 
เงนิฝาก พนัธบตัรรฐับาล หุน้กู้บรษิทัเอกชนคุณภาพด ีเป็นต้น การกระจายการลงทุนดงักล่าว จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยลด
ผลกระทบจากความผนัผวนขึน้ลงของตลาดหุน้ 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี่ระบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย หากไม่ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี และจะต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(การลงทุนตัง้แต่ปี 
2559-2562 ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
ผูล้งทุนไมส่ามารถน ามาลดหยอ่นภาษไีด ้

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) ไปจ าหน่าย 
จา่ย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั 

(5)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 

กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

(6)  กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกนัมีควำมเส่ียงแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)   กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด?  

เปรยีบเทยีบกบั 

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น (%):70.00 

2. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตราสารหน้ีไทย สดัสว่น (%):30.00 

มผีลตัง้แต่วนัที ่2 ม.ค. 2563 เป็นตน้ไป 

 (8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2549 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  

1.1 กำรขำยหน่วยลงทุน 

      ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อ   
      ไดท้ี ่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรท่ีลงทุน 
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ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนาม บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
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(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินกา ร
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร  

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  
1) หน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) 
   บรษิทัจดัการจะรบัสบัเปลีย่นเขา้หรอืโอนหน่วยลงทุนมาเพื่อซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
   กองทุนอื่นทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษเีช่นเดยีวกนัเท่านัน้ 
2) หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล (class D) 

        ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ   
        ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วย 
        ลงทุน 
• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของ 
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   สปัดาห ์ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 

1) หน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษไีปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้ม
ดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2) หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล (class D) 
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพร้อมกรอกรายละเอียดในใบส าคัญการโอน
หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด 

ผูถ้อืหน่วยลงสามารถตดิตามมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ทีค่ านวณทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อยา่งไรกต็ามในกรณีที่เกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการของสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูคา่หน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และจะประกาศในชองทาง
ดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไมช่กัชา้  

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสือรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบียนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไมน่ับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นที่เกนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  
ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
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• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู ่: 44 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
     หมายเลขโทรศพัท ์0-2217-8000 หมายเลขโทรสาร 0-2217-8333 
• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 

ไมม่ ี

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

(1) รำยช่ือคณะกรรมกำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป) 

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

        (2)  รำยช่ือผู้บริหำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา              ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         
• คณุโช ซู ฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุวนิดา ดวงพตัรา               หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

   (3)  จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 55 กองทุน 

       (4)  มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 70,828,486,311.98 บาท 

         (5)  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

 (6)  รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุชนัยกำนต ์ สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 
พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั  
พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวโุส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 
พ.ศ. 2538 - 2542                พนกังานอาวโุส ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

• คณุวสชุนม ์ ทรำยแก้ว, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2546 - 2550  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร(์วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2554 - ปัจจบุนั              ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กรงุศร ีจ ากดั 

• คณุวศิน ปริธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2548 - 2551           ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั          ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ  
พ.ศ. 2557 - 2558             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ฟินนัซ่า 
พ.ศ. 2557 - 2557            ผูช้่วยอ านวยการ ฝ่ายลงทุน กรงุไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 
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พ.ศ. 2556 - 2557             ผูช้่วยอ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บล.ฟินนัซ่า 
พ.ศ. 2554 - 2556             ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุน บลจ.ฟินนัซ่า 
พ.ศ. 2553 - 2554             ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายลูกคา้บุลคล บล.กสกิร 
พ.ศ. 2552 - 2553             Management Trainee, ไอดเีอส แมนูแฟคเจอรงิ 

• คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภำ, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2555                        ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    
                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั                     ผูจ้ดัการกองทุนกลุ่มตราสารทุน, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556                        นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย,์ บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั 

• คณุปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ ์

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.กสกิรไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กสกิรไทย จ ากดั 

• คณุชำตรี มีชยัเจริญย่ิง 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2555  ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560  นกัวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2557  นกัวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 - 2554  นกัวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจบุนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย

เศรษฐกจิการคลงั) 

• คณุปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สถติ)ิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  นกัวเิคราะห ์สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
พ.ศ. 2557 - 2558  ผูแ้นะน าและสนบัสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
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พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล.เคท ีซมีโิก้ จ ากดั 

(7) รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์ 0-2626-7777  

และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้กำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่ำงถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษำทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดักำรให้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-208-5000 ต่อ 4500-4502 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทำงท่ีผูล้งทุนสำมำรถทรำบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website: www.principal.th 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

                 ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 
ร้อยละของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำก
กองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่ำทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบไุว้  
      ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 2561  
- 30 มิ.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 2560 
- 30 มิ.ย. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 2559 
- 30 มิ.ย. 2560 

เกบ็จริง เกบ็จริง เกบ็จริง 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได*้* 

      (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50 1.239 1.250 1.29 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.18 1.059 1.059 1.06 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.032 0.032 0.03 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 0.107 0.107 0.11 

2.   ค่าใชจ้่ายอื่น** ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.041 0.052 0.09 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.016 0.017 0.02 

o คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.011 0.010 0.01 

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.011 0.012 0.02 

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.003 0.002 0.01 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 

- 

- 

 

- 

0.011 

 

- 

0.03 
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• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 196.63 

• Port Folio Duration : 0.0655 

• ผลขำดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -15.21 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทัง้หมดท่ีประมำณกำรได้ อตัรำตำมโครงกำร  เรียกเกบ็จริง 

- คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ      0.21% 
 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระ  
                ของกองทุนรวม 

 

ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 กรกฎำคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 
    

อนัดบั รำยช่ือบริษทันำยหน้ำ 
 ค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ซ้ือขำยหลกัทรพัย ์
(หน่วย : บำท)  

 ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ำทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั(มหาชน) 68,482.77 12.45 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 63,344.53 11.52 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 60,726.38 11.04 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 46,112.98 8.38 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 42,407.22 7.71 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 42,181.48 7.67 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 41,202.39 7.49 

8 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 38,002.76 6.91 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 28,248.46 5.14 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 28,219.84 5.13 

11 บรษิทันายหน้าอื่น ๆ 91,084.41 16.56 

รวมค่ำนำยหน้ำทัง้หมด                550,013.22                  100.00  
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน  2562 

    มลูค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    
  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี           90,696,769.03   33.10 

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์    
  หมวด เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร             1,030,900.00         0.38  

  หมวด ธนาคาร           17,111,830.00         6.25  

  หมวด พาณิชย ์           31,498,607.50        11.50  

  หมวด วสัดกุ่อสรา้ง           11,433,600.00         4.17  

  หมวด ธรุกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง             2,414,080.00         0.88  

  หมวด ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์             1,730,400.00         0.63  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค           31,842,555.00        11.62  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์             2,630,880.00         0.96  

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม           12,982,275.00         4.74  

  หมวด การแพทย ์           14,090,946.00         5.14  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร           10,243,339.40         3.74  

  หมวด บรรจภุณัฑ ์               307,280.00         0.11  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์           23,106,235.00         8.43  

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ             1,294,650.00         0.47  
  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 10,628,100.00        3.88  

 เงนิฝากธนาคาร            7,730,503.53         2.82  
อ่ืน ๆ           
 ทรพัยส์นิอื่น  6,311,521.86   2.30  
 หน้ีสนิอื่น  (3,062,769.21)  (1.12) 
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ   274,021,703.11   100.00 
หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้ 
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รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รำยงำนสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตรำสำร 
มลูค่ำตำม   
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 90,696,769.03 33.10 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 7,730,503.53 2.82 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง) 15% 
NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว 
 

 
 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยำวปันผล  

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบก าหนด 
อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทสิโก ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- - A 368,761.19 368,806.67 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA- 7,260,860.82 7,260,975.40 

3 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั 
(มหาชน) 

- - AAA 100,346.36 100,721.46 

4 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/07/2019 N/A 15,000,000.00 14,988,132.75 
5 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/07/2019 N/A 4,000,000.00 3,995,638.72 
6 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/2019 N/A 4,000,000.00 3,994,317.68 
7 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 15/08/2019 N/A 4,000,000.00 3,991,695.36 
8 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 22/08/2019 N/A 6,200,000.00 6,185,103.69 
9 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29/08/2019 N/A 10,800,000.00 10,770,663.96 
10 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 19/09/2019 N/A 7,400,000.00 7,371,724.90 
11 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 26/09/2019 N/A 11,800,000.00 11,751,123.34 
12 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/10/2019 N/A 19,000,000.00 18,902,401.37 
13 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 31/10/2019 N/A 3,800,000.00 3,778,027.41 
14 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/11/2019 N/A 1,000,000.00 993,853.09 
15 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/11/2019 N/A 4,000,000.00 3,974,086.76 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2562 

นับจำกวนั
เร่ิมโครงกำร 

(18 ก.ค. 48) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั 

3 เดือน 

(29 มี.ค. 62) 

6 เดือน 

(28 ธ.ค. 61) 

1 ปี 

(29 มิ.ย. 61) 

3 ปี 

(24 มิ.ย. 59)  

5 ปี 

(27 มิ.ย. 57) 

10 ปี 

(26 มิ.ย. 52) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 14.0054* 13.5261 13.1311 13.8212 12.5498 12.6701 7.9641 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 
หุน้ระยะยาวปันผล 

4.27% 3.54% 6.66% 3.43% 5.93% 4.79% 8.32% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 11.36% 6.61% 12.78% 11.89% 9.54% 6.38% 15.22% 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI INDEX) 

 *  NAV ณ วนัที ่28 ม.ิย. 2019 

.
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➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยำวปันผลเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั  จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนน้ี ทัง้น้ี ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนน้ี 
ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั   

➢ กองทุนน้ีมีกำรกระจำยกำรลงทุนน้อยกว่ำกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุนทัว่ไป  จึงมีควำมเส่ียงมำกกว่ำในเร่ืองของกำรกระจกุ
ตวัของกำรลงทุนในบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

➢ ผู้ลงทุนควรศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้เข้ำใจ รวมทัง้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมและ
ขอรบัคู่มือภำษีได้ท่ีบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ีผู้ลงทุนสำมำรถขอดขู้อมลูกำรลงทุนเพ่ือบริษทัจดักำรได้ท่ีบริษทัจดักำร ผู้สนัสนุน
กำรขำยและรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำร (ถ้ำมี) และส ำนักคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษัทจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษัทจดักำรจะ
สำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้  

➢ 

 

 
➢ 

ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำร
หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำร
แต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร 

บริษทัจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร 
หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตำมค ำ
จ ำกดัควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบ
ลูกค้ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำร
เปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบักำรรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจดักำรและหรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรฟอกเงิน
ดงักล่ำว บริษทัจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุม
ทัง้กำรเปิดบญัชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ 
รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 



     
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล  19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


