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• การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษี
ได้ 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว, CIMB – Principal (FAM) Long Term Equity Fund    
(ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดน้ีเหมาะกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของ 
ผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) จะไม่ได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รบัภายในก าหนดเวลา
มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพ่ิม และ/หรือเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ หรืออาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช่ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึงมีความ 
เส่ียงจากการลงทุนในตราสารดงักลาว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์ 
การลงทุนวตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่อง ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต  และเม่ือมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน  

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
(class T) ไปจ าหน่าย โอนจ าน าหรือน าไปเป็นประกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนตัง้แต่ปี 
2559-2562 ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุน
ไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน กลต. ได้
รบัรองถึง  ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั เป็น บริษทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 15 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว      

Principal Enhanced Long Term Equity Fund 

ชื่อยอ่ : PRINCIPAL ELTF 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ชื่อยอ่: PRINCIPAL ELTF-T)  

ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่: PRINCIPAL ELTF-A) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

อายโุครงการ : ไมม่กี าหนด 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม : 9 พฤศจกิายน 2547 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม : 13 ธนัวาคม 2547 

จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์ หุ้นระยะยาว  
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว มนีโยบายการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนและตราสารแหง่ทุนซึง่ผลตอบแทน
ของตราสารดงักล่าวอา้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ทัง้น้ีไมร่วมถงึสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยเฉลีย่ใน
รอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ดงันัน้มลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดใ้น
ช่วงเวลาต่างๆไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยท์ีล่งทุนไวท้ัง้น้ีขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของปัจจยัความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน อนั
ไดแ้ก่ 

ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 
1. ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการที่กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งจะประกอบด้วยหลกัทรพัย์ที่อยู่ใน
หลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งในการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจก็มีความเสี่ยง
แตกต่างกันไป ท าให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนใน
หลกัทรพัย์ของธุรกิจนัน้ ๆ ได้ ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานของบรษิทัผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการ
จา่ยเงนิปันผล รวมถงึราคาซือ้ขายหุน้ของบรษิทันัน้ ๆ  

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรพัย์ที่ลงทุน  
โดยการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรือ
ฐานะการเงินของบรษิทัผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบั
บริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ หากมี
การเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิ
ของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยส าคัญ ผู้จ ัดการ
กองทุนจะพิจารณ าปรับ เปลี่ยนแผนการลงทุน ให้
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน  โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

2.    ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit 
Risk) กองทุนมนีโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบรษิทัที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังอาจลงทุนในตราสาร
ประเภทอื่นๆ เช่น ตราสารหน้ี ท าใหก้องทุนอาจไดร้บัความเสีย่งจากการ
ที่ผูอ้อกตราสารหรอืผูค้ ้าประกนัตราสารที่กองทุนไปลงทุนจะปฏเิสธการ
ช าระเงนิหรอืไมส่ามารถช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนด   

บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถใน
การช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  โดยพิจารณาคดัเลือก
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัที่
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และทบทวนฐานะ
ทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ  หากมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั  
ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุนให้
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3.    ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาของตราสารทีก่องทุน
ลงทุนที่ เกิดจากปัจจัยภายนอกได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวน
ของอตัราดอกเบีย้  สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ  เป็นต้น  ซึ่ง
เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาของตราสารทีก่องทุนไดล้งทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารตดิตามระดบัความผนัผวน
ของตราสารทีล่งทุนอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ อยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  หากมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมี
นยัส าคญั ผูจ้ดัการกองทุนจะมกีารปรบัลดสดัสว่นการ
ลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
 

4.    ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

      เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุนตอ้งการขายตราสาร แต่ขายไมไ่ด ้
หรอืขายไดแ้ต่ไมไ่ดร้าคาตามทีก่ าหนดไวอ้นัเน่ืองมาจากความตอ้งการ
ของผูล้งทุนในการซือ้หรอืการขายตราสารที่กองทุนลงทุน เป็นตน้  

 

บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพ
คล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนอยา่งเหมาะสม  เพื่อใหม้คีวามคล่องตวั
ในการบรหิารกองทุน  ทัง้น้ีแนวทางการบรหิารความ
เสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กบัการ
พจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยค านึงถงึ
ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทกองทุนรวม 
กองทุนรวมตราสารแหง่ทุน 
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

นโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์  หุน้ระยะยาว จะน าเงนิไปลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีน และตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทน
ของตราสารดงักล่าวอ้างองิกบัผลตอบแทนของหุ้นหรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ทัง้น้ีไม่รวมถงึสญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม โดยการคดัเลือกหุน้ที่จะลงทุนพจิารณาจากมูลค่าหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการ การจา่ยเงนิปันผล สภาพคล่องของหลกัทรพัย ์(Free Float) และการควบคมุการ
กระจุกตวัของหลกัทรพัย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนที่เหลอืจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 
ผูล้งทุนจะไดก้ าไรจากมลูคา่หน่วยลงทุน ทีเ่พิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจากการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด 
A:   - โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดงัน้ี 

1. ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-T) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ตอ้งการน าเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของ LTF ไปหกัลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยต้องเป็นการซื้ อหน่วยลงทุน หรือ
สบัเปลี่ยนเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนภายในวนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 เท่านัน้ และโดยที่กฎกระทรวง ฉบบัที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที่ 28 มถิุนายน 2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษกีองทุน 
LTF สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บรษิทัจดัการจะไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วย
ลงทุน หรอืสบัเปลี่ยนเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มสีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี ทัง้น้ี ตามที่บรษิทัจดัการก าหนด 
โดยผูล้งทุนคาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) 

2. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อยอ่: PRINCIPAL ELTF-A) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล/สถาบนัทีค่าดหวงัโอกาส
รบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยที่
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที่ 28 มถิุนายน 2559 
ก าหนดให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ การลงทุนใน LTF ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทุนไมส่ามารถน ามาลดหยอ่นภาษ ีLTF ได ้

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ที ่
  ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้ 
- ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนใน ตราสารหน้ีทัว่ไป 
- กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์หุน้ระยะยาว มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหลกัทรพัย ์ประเภทหุน้ทุนในจ านวนทีน้่อย 
  กวา่ 50 หลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่น Universe ของดชันี SET 50 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
A:   จ านวนเงนิทุนโครงการเท่ากบั 1,000 ลา้นบาท  

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
A:   - เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ผูล้งทุนอาจไดร้บั 

  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยต์ลอดเวลาซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ในมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
- ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึมคีวาม 
  เสีย่งจากการลงทุนในตราสารดงักลาว ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถงึประสบการณ์ การ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์ หุ้นระยะยาว     
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  ลงทุนวตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง 
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตัิตาม  
  เงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(การลงทุนตัง้แต่ปี 2559-2562    
  ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถ   
  น ามาลดหยอ่นภาษไีด ้
- ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี (class T) ไปจ าหน่าย จ่าย    
  โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั 

Q:  เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรอืเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
A:   ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q:   กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
A:   วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี31 ธนัวาคม ของทุกปี 

Q:  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา
เท่าใด 

A:   ตวัชีว้ดั (Benchmark) ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการของกองทุนมดีงัน้ี 
เกณฑม์าตรฐาน = ค านวณจากผลตอบแทนของดชันี SET50    

Q:    มีข้อจ ากดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่? 

A:    บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ  
       กองทุนรวมเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 เงื่อนไขการลงทุนเพื่อได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) ที่ลงทุนก่อน

วนัที ่1 มกราคม 2563) 
1. ผูล้งทุนตอ้งถอืครองหน่วยลงทุนที่ซือ้มาในแต่ละครัง้ไมน้่อยกว่า 7 ปีปฏทินิ โดยนบัแยกตามวนัทีท่ ารายการทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ 
2. เงนิลงทุนขัน้สงูตอ้งไมเ่กนิกวา่ 15% ของเงนิไดพ้งึประเมนิทัง้ปี แต่ไมเ่กนิกวา่ 500,000 บาทต่อปี  
3. เงนิหรอืผลประโยชน์ที่ไดร้บัไถ่ถอนจากกองทุนหุ้นระยะยาวที่ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน นับตามหลกัการเข้าก่อน-  
     ออกก่อน จะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษ ี
4. สทิธใินการหกัลดหย่อนภาษขีองการลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาวจะมถีงึปี 2562 เท่านัน้และในการขอลดหย่อนภาษีในแต่ละปี 
     ผูถ้อืหน่วยตอ้งแสดงหลกัฐานการซือ้หน่วยลงทุนที่ออกโดยบรษิทัจดัการเพื่อการนัน้ 

กรณีผิดเงือ่นไขการลงทุน 
กรณีผูล้งทุนทีซ่ือ้หน่วยลงทุนชนิดชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T)  และลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 หากขายคนืหน่วย
ลงทุนก่อนครบอาย ุ7 ปีปฏทินิ ยกเวน้กรณีทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติ ผูล้งทุนจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีไ่ดร้บัไปใหก้บั
กรมสรรพากรพรอ้มเงนิเพิม่ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ.2551)ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร 
และจะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดส้ าหรบัส่วนก าไรทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ดว้ย 

    Q: การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
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Q:   จ านวนเงินขัน้ต า่ในการลงทุนเป็นเท่าไร 
A: ส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก 
      ขัน้ต ่า 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น)  
      ส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 
      ไมก่ าหนด 
      บรษิัทจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กบัผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบรษิทัจดัการไม่ 
      จ าเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

Q: จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รบัเม่ือสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละครัง้เป็นเท่าไร 

A: จ านวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  ราคาขายหน่วยลงทุน เช่น สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจ านวน 2,000 บาท และราคา
ขายหน่วยลงทุน เท่ากบั 10.00 บาท ก็จะได้หน่วยลงทุนจ านวน 200 หน่วย (ตวัอย่างดงักล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 
โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุน
รวม) 
ท่านสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดงัน้ี 

  กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว เปิดเสนอขายทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้
ครบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พรอ้มช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยช าระเงนิสด เงนิโอน เช็ค ดราฟต์ หรอื
ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีที่ท่ านช าระเงนิค่าซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต ์
ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่ส ัง่ซือ้และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้กองทุน พรนิซเิพลิ  จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่
และหมายเลขโทรศพัท์ของท่านลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
เอง 

  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอืวา่เป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่จะก าหนด
ต่อไป 

  •  ผา่นบรษิทัจดัการ 
  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ  จ ากดั 

         เลขที ่44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15  
         ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
         โทรศพัท.์0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167 
         www.principal.th 

        •  ท ารายการผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพิ่มเติมหรอืยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืใน
ภายหลงั ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนดงักล่าวอาจเป็น
บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลที่ส านักงานไดใ้ห้ความเหน็ชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืของกองทุน โดย
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไดร้บัการแต่งตัง้จะต้องปฏบิตังิานไดภ้ายใต้ระบบงานเดยีวกนักับผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยูก่่อนแลว้ 

        •  ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอรม์ขอใช ้บรกิารผ่าน  
           เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการ 
           ขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระคา่ซือ้หน่วยลงทุน  
        •  ผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ ตามเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการ ทีห่มายเลขโทรศพัท ์
           0-2686-9595 หรอืที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อยงัมไิด้เปิดบญัชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนใน   
           หวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” โดยเจา้หน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีัวตนของผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนท า 
           รายการทุกครัง้   

การท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของระยะเวลาเปิดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน
ช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการก าหนดส าหรบัวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ  ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท า
การซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรอบนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อแต่ละรอบนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดย
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัข้อมลูอ่ืนท่ีควรทราบเก่ียวกบัวิธีการลงทุน 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ ยวกบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่าน
เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
       สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี  

•  ท ารายการผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก  
   รายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืใหค้รบถว้น 
•  ผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ ตามเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการ ทีห่มายเลขโทรศพัท ์  
   0-2686-9595 การท ารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืวา่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนั  
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดย 
ผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขาย
ถดัไป ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ค านวณไดส้ าหรบัสิน้วนัท าการซื้อขายถดัไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนั
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเข้าบญัชีเงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความ
ประสงค ์
ทัง้น้ี การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสิทธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมหีน้าที่
ศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนทีม่ใิช่จากเหตุสงูอาย ุ ทุพพลภาพ หรอืสงูอาย ุ ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร 
บรษิทัจดัการมหีน้าทีห่กัภาษ ี ณ ที่จา่ยในอตัราทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยค านวณจากผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการขายคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี 

   Q:  กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
   A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่
ไดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจริง หรอืไมค่รบถว้น 
(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 
(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ในรายละเอยีดโครงการจดัการตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ข้อ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืข้อ 
“วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง” 

(5) กรณีที่บรษิทัจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ
กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(6)  กรณีที่มผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

  Q: กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
  ตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

  A:  การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
  เปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
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(1)  บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(2)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้ าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้
ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

ทัง้น้ี การเลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนข้างต้น บริษทัจัดการจะด าเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 
(1)  ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ
(2)  เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณีน้ีไดไ้มเ่กนิ 1 วนัท าการ เวน้แตไ่ดร้บัผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้น้ี การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขา้งต้น บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามที่ระบุในรายละเอยีด
โครงการและหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่ อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่
ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนั
ท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q:  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
A:  1)  หน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 
ไมร่บัสบัเปลีย่นเขา้ทัง้จากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการและกองทุนของบรษิทัจดัการอื่น 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของ 

   สปัดาห ์ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้  
   คนืหน่วยลงทุน 
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนอาจสง่ผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีศ่กึษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

    2)  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (class A) 
ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมทัง้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ หรอื
บรษิทัจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ซึง่รบัมาจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการได ้ตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 
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•    ผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้ทุกวนัท าการ ตามเวลาเปิดท าการ โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ท า
รายการใหค้รบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิ
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง 

•    ผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ หมายเลข 0-2686-9595 หรอืทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

Q: กองทุนน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร  
 A: 1) หน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมี
สทิธปิระโยชน์ภาษไีปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ย
ผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ (class A)  
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มกรอกรายละเอยีดในใบส าคญัการโอนหน่วย
ลงทุนใหค้รบถ้วน ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

 Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้   
จากช่องทางใด 

 A: เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสม 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q:  กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร 
A:  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบัภาษ/ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใด

ซึง่ไมจ่ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้” ทุกครัง้ที่มกีารสัง่ซื้อ
หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนั งสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืข้อความใดซึ่งไมจ่ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนั
การท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ท ารายการนัน้ๆ ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
แสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงได้ โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื  อน่ึงเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบให ้
และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้ แลว้แต่กรณี 

    นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกตอ้ง 
ทัง้น้ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะน าหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุนดงักล่าวไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัมิได้ ซึ่ง
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการลงทะเบยีน การโอน หรอืการจ าน าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

Q:    ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใดภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 
A:     สทิธใินการไมไ่ดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน : 

บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกนิกวา่หน่ึงในสาม
หรอืการไมน่บัคะแนนเสยีงในการลงมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ : 
ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
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(Omnibus account)จะไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กินกวา่กวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 
สทิธใินการในการจ าน าหน่วยลงทุน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีมส่ามารถจ าน าไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

Q:   ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของบริษทัจดัการกองทุนเพ่ิมเติม  

A:   ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.principal.th 

Q:  กองทุนน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุนและนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 
ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือ อย่างไร 

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนมาไดท้ี่ 
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัการปฏบิตังิาน  

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 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 
ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

          (1) รายช่ือคณะกรรมการ 
• นาย ชอง ว ีย ี                                         ประธานกรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                         กรรมการ 
• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                             กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา      กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                     กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                            กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา   กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร       

         (2)  รายช่ือผู้บริหาร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 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 านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) 
             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 54 กองทุน 
         (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) 
             มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,462,203,421.07 บาท 

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

(6)  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   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                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ 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) 

•   คณุวศิน ปริธญั, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2548 - 2551           ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั          ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558             ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนฟินนัซ่า 
พ.ศ. 2557 - 2557            ผูช้่วยอ านวยการ ฝ่ายลงทุน กรงุไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 
พ.ศ. 2556 - 2557             ผูช้่วยอ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นันซ่า 
พ.ศ. 2554 - 2556             ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนฟินนัซ่า 
พ.ศ. 2553 - 2554             ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายลูกคา้บุลคล บรษิทัหลกัทรพัยก์สกิร 
พ.ศ. 2552 - 2553             Management Trainee, ไอดเีอส แมนูแฟคเจอรงิ 

• คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2555                        ปรญิญาตร ีพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    
                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั                     ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
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พ.ศ. 2557 - 2558  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

•    คณุชาตรี 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 ผูจ้ดัการกองทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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) 

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

      และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

       (8)    ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
               เป็นไปอย่างถกูต้อง ? 

   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  
       (9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

      ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207 
   นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ 
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ ้ 
 ลงทุนทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั 
 หมายเหตุ * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ได้รวมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
           ** ไมร่วมคา่นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 57.50  
• Port Folio Duration : - 
• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -17.86 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ค. 
2561 - 31 ธ.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ค. 
2560 - 31 ธ.ค. 2560 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ค. 
2559 - 31 ธ.ค. 2559 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  3.21 1.301 1.317 1.327 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 1.070 1.070 1.070 
o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.12 0.059 0.059 0.059 
o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 0.075 0.075 0.075 

2.  คา่ใชจ้า่ยอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.097 0.113 0.123 
o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.089 0.103 0.107 
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.008 0.010 0.016 
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

ไมม่ ี
ไมม่ ี

ไมม่ ี
ไมม่ ี
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

ค่านายหน้าจาก
การซ้ือขาย
หลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 29,407.73 18.23 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 22,702.20 14.07 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั(มหาชน) 16,185.50 10.03 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 15,605.16 9.67 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 11,548.02 7.16 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 11,447.59 7.10 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 8,941.01 5.54 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  7,344.49 4.55 

9 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 6,615.42 4.10 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 5,352.33 3.32 

11 บรษิทันายหน้าอื่น ๆ 26,187.93 16.23 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 161,337.38 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้ อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

 - คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.20%  
 หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็น 
                 ภาระของกองทุนรวม 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561        

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์    
  หมวด ธนาคาร 12,401,560.00  14.36 

  หมวด พาณิชย ์ 15,768,075.00  18.26 

  หมวด วสัดกุ่อสรา้ง 4,447,200.00  5.15 

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 14,431,900.00  16.71 

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม 6,034,720.00  6.99 

  หมวด การแพทย ์ 2,551,920.00  2.96 
  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 8,812,350.00  10.21 

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 2,301,375.00  2.67 

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 2,221,560.00  2.57 

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 4,658,125.00  5.40 

 เงนิฝากธนาคาร  16,986,044.51  19.67 
อ่ืนๆ          

 ทรพัยส์นิอื่น  71,715.00  0.08 

 หน้ีสนิอื่น  (4,344,360.94)  (5.03) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   86,342,183.57  100.00 
หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   

 

 
รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 16,986,044.51 19.67 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์ หุ้นระยะยาว      

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 16,981,338.79 16,986,044.51 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    

 

 

 
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสดุ  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

นับจากวนั
เร่ิม

โครงการ 
(13 ธ.ค. 47) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(28 ก.ย. 61) 

6 เดือน 
(29 มิ.ย. 61) 

1 ปี 
(29 ธ.ค. 60) 

3 ปี 
(25 ธ.ค. 58) 

5 ปี 
(27 ธ.ค. 56) 

10 ปี 
(26 ธ.ค. 51) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 30.0440* 32.8097 30.5809 32.5058 23.6085** 22.5588*** 8.5240 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็
แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว     

8.14% -8.43% -1.76% -7.59% 8.40% 5.90% 13.28% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 10.20% -9.50% 0.53% -5.24% 12.20% 6.77% 16.74% 
 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) SET50 TRI Index 100.00% 
 *  NAV ณ วนัที ่28 ธ.ค. 2561 
 ** NAV ณ วนัที ่24 ธ.ค. 2558 
 *** NAV ณ วนัที ่24 ธ.ค. 2556 
 -  ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 



 

 

 
 



 

 
ค าเตือน/ข้อแนะน า 

 

• กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว เป็นนิตบิุคคลแยกต่างหากจากบรษิทัจดัการ ดงันัน้ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จ ากัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ทัง้น้ีผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงนิหรอืผลการด าเนินงานของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดงักล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยอ์อกใหด้ว้ย 

• บรษิทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได ้โดยจะต้องปฏิบตัติามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ  ที่สมาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบ เพื่อที่บรษิทัจดัการจะสามารถก ากบัดูแล
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิทัจดัการเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบรษิทัจดัการจะจดัให้มรีะบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เพื่อใหเ้กดิความเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูที่อาจมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน เช่น การท าธรุกรรมเกี่ยวกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Connected Person) 
และการลงทุนตามอตัราส่วนที่ก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นต้น ไดท้ีส่ านกังานคณะกรรมการ กลต. หรอืโดยผา่นเครอืขา่ย 
Internet ของส านกังานคณะกรรมการ กลต. (http//www.sec.or.th) 

• บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบตัิในการใช้สทิธอิอกเสยีง และการด า เนินการใช้สทิธอิอกเสยีงในหลกัทรพัย์ที่
กองทุนลงทุน เพื่อให้ผูล้งทุนเข้าถึงและรบัทราบขอ้มูลดังกล่าวไดโ้ดยสะดวกตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดที่ website ของ
บรษิทั www.principal.th ทัง้น้ีผูล้งทุน สามารถขอตรวจสอบ ขอ้มลูการลงทุน เพื่อบรษิทัจดัการได ้จาก website ของ บลจ. 

• ผูล้งทุนควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมและ
ขอรบัคูม่อืภาษไีดท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

• ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ และรบัหนังสอืชี้ชวนและโครงการและขอ้ผูกพนัไดท้ี่บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพิล จ ากดั ท ีที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 
ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท ์: 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 www.principal.th 

  รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


