
 

 
 
 

 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 14 ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 

• กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำมำลดหย่อนภำษีได้ 

• เดิมกองทุ น ช่ือกองทุ น เปิด ซี ไอ เอ็ม บี -พ ริน ซิ เพิ ล  ไล ฟ์  หุ้ น ระยะยำว , CIMB - Principal LIFE Long Term Equity Fund  
(ช่ือย่อ: CIMB -PRINCIPAL LTF) โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2562 เป็นต้นไป 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่ำวด้วย หำกไม่ปฏิบติัตำม
เง่ือนไขกำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (กำรลงทุนตัง้แต่ปี 2559-2562 ผู้
ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่ำงน้อย 7 ปีปฏิทิน) และกำรลงทุนตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำมำ
ลดหย่อนภำษีได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่ำวด้วย หำกไม่ปฏิบติัตำม
เงื่อนไขกำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี      

• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (class T) ไปจ ำหน่ำย โอน จ ำน ำ หรือ
น ำไปเป็นประกนั 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยำว
เม่ือเหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้น
จำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถ
ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อ
สงสยัให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรองถึงควำม
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้ 

• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท ำให้บริษทัจดักำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจดักำรมีควำมเส่ียงทำงกฎหมำย ควำมเส่ียงด้ำนภำษี หรือ
ควำมเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอ่ืนทัง้ในและ
ต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมลูควำมเส่ียงในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 
 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยำว 
Principal Long Term Equity Fund (PRINCIPAL LTF) 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว  1 

 

ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว  
Principal Long Term Equity Fund, (PRINCIPAL LTF)  

ประเภทโครงกำร กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ชื่อยอ่: PRINCIPAL LTF-T)  

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

นโยบำยกำรลงทุน ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ี
ปัจจยัพืน้ฐานด ีหรอืเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิหรอือุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของ
ประเทศ หรอืเป็นธรุกจิ อุตสาหกรรม ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนหรอืมโีอกาสไดร้บัผลดจีากนโยบายของ
รฐับาล หรอืมศีกัยภาพในการเตบิโตสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุน
ลงทุนได ้

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียน 

ไมม่กีารลงทุนในต่างประเทศ 

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือ 

 

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ขำย 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี   1,000 บาท 

ชนิดสะสมมลูคา่                    1,000 บาท 

ไมก่ าหนด 
 
วนัที ่3 พฤศจกิายน 2548 
 
วนัที ่1 ธนัวาคม 2548 

  

 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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 ควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 
1. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร  (Business Risk) และควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระ

หน้ีของผู้ออกตรำสำร  (Credit  Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร 

เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธรุกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่ผูอ้อก
ตราสารหน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้น้ีหากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไมม่คีวามเสีย่งประเภทน้ี 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคณุภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิ
ปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร เพื่อใหม้ ัน่ใจใน
คุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผู้ออกตราสาร
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้น้ี วิธกีารและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทั
จดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

2. ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร  (Market  Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัสว่นการลงทุนที่เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตรา
สาร  โดยค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสาร
ดงักลา่ว   

3. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร  (Liquidity  Risk) 
 ความเสีย่งที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรอืตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว ้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง บรษิทัจดัการจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภทต่างๆ 
ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทน
และความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4. ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
 ความเสีย่งที่เกดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง  ซึ่งมผีลใหร้าคาของตรา

สารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง บรษิทัจดัการมแีนวทางในการบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย โดยการวเิคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง
หรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ และใช้ประกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของ
แต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้
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ค ำถำม-ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

             ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม 
(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  ? 
5,000 ลา้นบาท 

(3)  กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด ? 

• โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดงัน้ี 
 - ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ชื่อยอ่: PRINCIPAL LTF-T) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีต่อ้งการน าเงนิคา่ซือ้
หน่วยลงทุนของ LTF ไปหกัลดหย่อนภาษตีามเกณฑ/์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยตอ้งเป็นการซื้อหน่วยลงทุน หรอื
สบัเปลีย่นเขา้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 เท่านัน้ และโดยที่กฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษกีองทุน 
LTF สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป บรษิทัจดัการจะไมเ่ปิดใหผู้ล้งทุนซือ้หน่วย
ลงทุน หรอืสบัเปลีย่นเขา้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี เวน้แต่เป็นการสบัเปลีย่นเขา้
หรอืโอนหน่วยลงทุนเพื่อซือ้หน่วยลงทุนมาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษเีช่นเดยีวกนั ทัง้น้ี 
ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยผูล้งทุนคาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

-  ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่: PRINCIPAL LTF-A) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล/สถาบนั ที่คาดหวงั
โอกาสรบัผลตอบแทนจากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดย
ทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถิุนายน 
2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษกีองทุน LTF สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ การลงทุนใน LTF ตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผูล้งทุนไมส่ามารถน ามาลดหยอ่นภาษ ีLTF ได ้

• ผูท้ีต่อ้งการลงทุนใน LTF ทีเ่น้นลงทุนในหุน้คณุภาพ เพื่อโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่งูขึน้ 

 (4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

• การเปลีย่นแปลงของมลูคา่ของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน  
• หากผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดตามเงื่อนไขการลงทุนทีก่รมสรรพากรก าหนดผูล้งทุนจะตอ้งช าระคนื 
   สทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในก าหนด มฉิะนัน้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่และ/หรอืเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 
• เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 (กฎหมายก าหนด  
   กองทุนจงึไมส่ามารถลงทุนต ่ากว่าน้ีได)้ การเปลีย่นแปลงของระดบัราคาของหุน้ทีก่องทุนลงทุนและหรอืดชันีตลาดหลกัทรพัย ์อาจ  
   มผีลใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนเปลีย่นแปลงขึน้ลง 
• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี่ระบุไวใ้นคูม่อืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย หากไมป่ฏบิตัติาม 
   เงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(การลงทุนตัง้แต่ปี 2559-2562   
   ผูล้งทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามา  
   ลดหยอ่นภาษไีด ้
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี (class T) ไปจ าหน่าย จ่าย 
โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั  
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(5)   กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกนัมีควำมเส่ียงแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ? 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(6) กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 
           ระยะเวลำเท่ำใด?  
         กองทนุน้ีเปรยีบเทยีบกบัดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 
         ในกรณีทีม่ปีระกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัของกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัตามประกาศที่ 
         แก้ไขเปลีย่นแปลงนัน้ดว้ย โดยบรษิทัจดัการจะแสดงตวัชีว้ดัใหมใ่นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญัเมื่อบรษิทัจดัการจดัท าหนงัสอื 
         ชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจบุนัในทุกรอบปีบญัช ี
         ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีตามเงื่อนไขการลงทุนทีก่รมสรรพากรก าหนด เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม 
         หุน้ระยะยาว สว่นจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนัน้ขึน้กบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั  ระยะเวลา 
         เป้าหมายในการลงทุน แผนในการใช้เงนิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ ผูล้งทุนแต่ละราย 

    (7)   เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่ำงไร ? 
         ไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

    (8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 
        วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน 
        วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2549 

     ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 
     (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร    

          1.1 ขำยหน่วยลงทุน 
        ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 

• 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 
และผูส้นบัสนุนการชายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน โดยท่านสามารถ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 
ชื่อบญัช ี(ไทย) บลจ.พรนิซเิพลิ 

RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรท่ีลงทุน 

ไม่ป้องกนัควำมเส่ียง 
มีกำรลงทุนใน 

เงินตรำต่ำงประเทศ 
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สัง้ซ้ือผ่าน บลจ.พรินซิเพิล  
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี(ไทย) บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

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

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอน เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  
หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ / หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ทราบ
ล่วงหน้าโดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมริกาหรอืผูท้ี่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ที่อยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ี
ขึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสิทธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคล
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร ?  
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

        (ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล   
             หรอื  
        (ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ 

     ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 

(1)    เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน     มคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)    แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3)    แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4)    ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร? 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  
1) หน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) 
   บรษิทัจดัการจะรบัสบัเปลีย่นเขา้หรอืโอนหน่วยลงทุนมาเพื่อซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
   กองทุนอื่นทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษเีช่นเดยีวกนัเท่านัน้ 
2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ (class A) 

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

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของ 

   สปัดาห ์ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้  
   คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร ? 
1) หน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษไีปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุน
พรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ (class A)  
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  
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ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มกรอกรายละเอยีดในใบส าคญัการโอน
หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ค านวนทุกสิน้วนัท าการไดภ้ายในว านท าการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อยา่งไรกต็ามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 
มี บรษิัทจดัการจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 
• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 

3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เวน้แต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะ
ไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร ? 

• 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 : 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 ี
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ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

(1)           รำยช่ือคณะกรรมกำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                        กรรมการ 
• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                             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 พฤศจิกำยน 2561) 
            มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 54 กองทุน 

(4)          มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561) 
            มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,971,901,403.03 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 
• คณุดาราวรรณ ประกายทพิย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
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(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                  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 บลจ.ฟินนัซ่า 
  พ.ศ. 2557 - 2557           ผูช้่วยอ านวยการ ฝ่ายลงทุน กรงุไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 
  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 ีพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    
                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  ประสบการณ์ท างาน 
  พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั                   ผูจ้ดัการกองทุนกลุ่มตราสารทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
  พ.ศ. 2555 - 2556                      นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย,์  บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั 

• คณุปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ์ 
  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 
  พ.ศ. 2557 - 2558   นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
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• คณุชำตร ีมีชยัเจริญย่ิง 
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2554 - 2555   ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
  พ.ศ. 2548 - 2552   ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ประวตักิารท างาน 
  พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั   ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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)   รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
                  ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)   โทรศพัท ์ 0-2626-7777  
        และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

       (8)   ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้กำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
           เป็นไปอย่ำงถกูต้อง ? 

   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

       (9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษำทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดักำรให้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
      ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-208-5000 ต่อ 4500-4502 

   นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของ 
   ผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
website : www.principal.th 
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หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
           ** ไมร่วมคา่นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 

 
 
 

ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบไุว้
ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ธ.ค. 
2560 - 30 พ.ย. 

2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ธ.ค. 
2559 - 30 พ.ย. 

2560 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ธ.ค. 2558 - 30 
พ.ย. 2559 

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

ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.46 1.215 1.500 1.41 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.15 1.033 1.032 1.03 
o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.032 0.032 0.03 
o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 0.107 0.107 0.10 

2.  คา่ใขจ้า่ยอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.043 0.329 0.25 
o  คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 0.011 0.01 
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.007 0.021 0.03 
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.005 0.019 0.03 
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.004 0.001 0.03 
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ

การขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54  

 
 

ไมม่ ี
0.017 

 
 

ไมม่ ี
0.277 

 
 

ไมม่ ี
0.15 

 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่ำหน่วยลงทุน 
อตัรำตำมท่ีระบไุว้ในโครงกำร เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
 

สบัเปล่ียนเข้ำกองทุนน้ี 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

(ยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ในระยะแรก) 
สบัเปล่ียนออกจำกกองทุนน้ี 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ทัง้น้ี ในระยะแรก  ยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ส าหรบัการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่ง LTF ภายใตก้าร

จดัการของ บลจ.พรนิซเิพลิ 

ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม อตัรำตำมท่ีระบไุว้ในโครงกำร เกบ็จริง 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.23% 

• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : 51.33 

• Port Folio Duration : 0.0212 

• ผลขำดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -16.40% 
 

ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี  1 ธนัวำคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 

อนัดบั 
 
 

รำยช่ือบริษทันำยหน้ำ 
  
  

ค่ำนำยหน้ำจำก ร้อยละของ 

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัย ์ ค่ำนำยหน้ำ 

(หน่วย : บำท) ทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 275,988.32 20.22 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั(มหาชน) 149,272.67 10.94 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 146,705.05 10.75 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 137,889.43 10.10 

5 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 119,073.60 8.72 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 105,773.30 7.75 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 79,089.34 5.79 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 74,875.62 5.49 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 68,902.05 5.05 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 52,359.71 3.84 

11 บรษิทันายหน้าอื่นๆ 155,088.25 11.36 

รวมค่ำนำยหน้ำทัง้หมด                1,365,017.34                        100.00 
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน  2561 

    มลูค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    
  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี             55,797,056.83  

 
        8.65  

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
   

  หมวด ธนาคาร 55,462,738.00 
 

8.60 

  หมวด พาณิชย ์ 87,852,905.00 
 

13.63 

  หมวด วสัดกุ่อสรา้ง 38,752,000.00 
 

6.01 

  หมวด บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 8,928,780.00 
 

1.39 
  หมวด ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์ 9,622,125.00  1.49 

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 112,693,220.00 
 

17.48 

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 8,477,780.00 
 

1.32 

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม 32,266,675.00 
 

5.01 

  หมวด การแพทย ์ 31,888,557.00 
 

4.95 

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 32,891,264.80 
 

5.10 

  หมวด สื่อและสิง่พมิพ์ 8,912,480.00 
 

1.38 

  หมวด บรรจภุณัฑ ์ 2,474,590.00 
 

0.38 
  หมวด ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ์ 5,643,000.00  0.88 
  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 11,688,650.00  1.81 

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 37,877,990.00 
 

5.88 
  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 4,958,130.00  0.77 

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 40,151,640.00 
 

6.23 

 เงนิฝากธนาคาร  55,647,557.28 
 

8.63 
อ่ืนๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น  7,113,434.55  
 

1.10  

 หน้ีสนิอื่น  (4,407,071.81) 
 

(0.68) 
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ                 644,693,501.65    100.00 
หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
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รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรอืตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตรำสำร 
มลูค่ำตำม อตัรำส่วน 
รำคำตลำด กำรลงทุนต่อ 

(บำท) NAV (%) 
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 55,797,056.83 8.65 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผู้ค ้าประกนั 55,647,557.28 8.63 
 (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 หุ้นระยะยำว 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - AA- 55,618,725.52  55,647,557.28  

2 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/07/2018 N/A 15,000,000.00 14,981,443.50 
3 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/07/2018 N/A 26,000,000.00 25,891,864.18 
4 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/07/2018 N/A 15,000,000.00 14,923,749.15 
 

หมายเหตุ : 

*1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวม
ดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 
 

ผลกำรด ำเนินงำน
ส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 2561 

นับจำกวนั
เร่ิมโครงกำร 
(1 ธ.ค. 48) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(31 ส.ค. 61) 

6 เดือน 
(25 พ.ค. 61) 

1 ปี 
(24 พ.ย. 60) 

3 ปี 
(27 พ.ย. 58) 

5 ปี 
(29 พ.ย. 56) 

10 ปี 
(28 พ.ย. 51) 

มลูคา่หน่วยลงทุน 
(บาท) 

20.1025* 21.1025 21.8521 22.1821 15.7730 14.8730 6.1401 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
หุน้ระยะยาว 

4.93% -4.74% -7.25% -9.34% 8.32% 6.21% 12.59% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 7.66% -4.20% -3.88% -0.34% 8.66% 4.93% 15.81% 
 

หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม  
                   บรษิทัจดัการลงทุน 

- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย SET TRI INDEX 
* NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561 
- ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยำวเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั  จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยำว ทัง้น้ี 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยำวไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั   

➢ ผู้ลงทุนควรศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้เข้ำใจ รวมทัง้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียด
เพ่ิมเติมและขอรบัคู่มือภำษีได้ท่ีบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ี
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดักำรลงทุนใน
หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษัท
จดักำรได้ท่ีบริษทัจดักำร ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร (ถ้ำมี) และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
http://www.sec.or.th/ 

➢ บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศ
ต่ำงๆ ท่ีสมำคมบริษทัจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษทั
จดักำรจะสำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้  

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษัท
จดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร  

➢ 

 

 

➢ 

กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบั
รองควำมถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขำยนัน้  

ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงกำร และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุน
กำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซี
ไอเอ็มบี ไทย ชัน้16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-
9595 www.principal.th 

 
รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2561 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


