หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล 70 หุ้นระยะยำวปันผล
Principal 70 Long Term Equity Dividend Fund (PRINCIPAL 70LTFD)
• กำรลงทุ น ใน กองทุ น รวมหุ้น ระยะยำว (LTF) ตั ง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้ น ไป ผู้ล งทุ น ไม่ ส ำมำรถน ำมำ
ลดหย่อนภำษีได้
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษีที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่ำวด้วย หำกไม่
ปฏิ บตั ิ ตำมเงื่อนไขกำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี และจะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี (กำร
ลงทุนตัง้ แต่ปี 2559-2562 ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่ำงน้ อย 7 ปี ปฏิ ทิน) และกำรลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม
2563 เป็ นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำมำลดหย่อนภำษีได้
• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวชนิ ดมีสิทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี ไปจำหน่ ำย โอน จำนำ
หรือนำไปเป็ นประกัน
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล
70 หุ้นระยะยำวปันผล เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และ
ผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่ อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
• กองทุนอำจลงทุนในหรือ มีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่ อแสวงหำผลประโยชน์ ตอบแทน ทำให้กองทุ นรวมนี้ มี
ควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและ รับควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้
ลงทุนทั ่วไป
• ในกรณี ที่กองทุน ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดผู้ลงทุนอำจ
ไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนตำมที่ มีคำสังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบั ชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ กำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั
รองถึงควำมถูกต้ องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุน
ที่เสนอขำยนัน้
• ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 17 สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2565

ระดับควำม
เสีย่ งที่ลงทุน
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ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม
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ชื่อกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล 70 หุน้ ระยะยาวปั นผล
(Principal 70 Long Term Equity Dividend Fund, PRINCIPAL 70LTFD)

ประเภทโครงกำร

เป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
• ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: PRINCIPAL 70LTFD-T)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ: PRINCIPAL 70LTFD-D)

นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65
(กฎหมายกาหนด กองทุนจึงไม่สามารถลงทุนต่ ากว่านี้ได้) และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน ส่วนทีเ่ หลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ทงั ้ ภาครัฐและเอกชนทีม่ ี
คุณภาพ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้ลงทุน

กำรป้ องกันควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน

ไม่มกี ารลงทุนในต่างประเทศ

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน

ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรขำยคืน
หน่ วยลงทุน

ไม่กาหนด

1,000 บาท
1,000 บาท

วันที่ ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ วันที่ 14 มิถุนายน 2548
จัดกำรกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2548
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ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้ออกตรำสำร (Credit
Risk): ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ย นแปลงขึ้นลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร
เช่น ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทีผ่ ู้ออกตรา
สารหนีไ้ ม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : บริษัทจัด การจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมิน
ปั จจัย ที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมื อง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัย พื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มนใจใน
ั่
คุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่าง
สม่ าเสมอ ทัง้ นี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ ของตราสารจะแตกต่างกัน ไปตามลักษณะและคุณ ภาพของตราสาร โดยบริษัท จัดการจะ
คัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk): ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง
เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบี้ย เป็ นต้น
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง: บริษทั จัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพื้นฐานและศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดย
คานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk): ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้
ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
แนวทำงบริ หำรควำมเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัย สาคัญ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสีย่ งที่
กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
4. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk): ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง: บริษัทจัดการมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มี
ผลกระทบ เช่ น แนวโน้ มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐ บาล นโยบายการเงิน การคลัง สภาพคล่อ งในระบบ เป็ นต้ น เพื่อ คาดการณ์ แนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทีค่ าดการณ์ไว้
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คำถำม-คำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด
5,000 ล้านบาท
(3) กองทุนรวมนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด
• โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดังนี้
- ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: PRINCIPAL 70LTFD-T) เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีต่ ้องการนา
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหักลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด โดยต้องเป็ นการซื้อหน่วย
ลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่านัน้ และโดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 317
(พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กาหนดให้สิทธิ
ประโยชน์ท างภาษี ก องทุ น LTF สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนัน้ ตัง้ แต่ว ันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ น ต้ นไป บริษัท
จัดการจะไม่เปิ ดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่ วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มสี ิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได้อีก เว้นแต่เป็ นการสับเปลี่ยนเข้าหรือโอนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนมาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นที่
มีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยผู้ลงทุนคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากเงิน
ปั นผล รวมถึงรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุน รวมถึงเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ลงทุนที่จะลงทุนในหน่วยลงทุน
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าผ่ านทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปของกองทุน
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ: PRINCIPAL 70LTFD-D) เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล/สถาบัน ที่
คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากเงิ นปั นผล รวมถึงรายได้จากส่ว นต่ างจากการลงทุ น (Capital Gain) และการสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยทีก่ ฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กาหนดให้สิท ธิประโยชน์ท างภาษี กองทุน LTF สิ้น สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ดังนัน้ การลงทุนใน LTF ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษี
LTF ได้
• ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุน
และทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
• ผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ
• ผูท้ ตี่ ้องการลงทุนในหุน้ ระยะยาวและมีโอกาสรับเงินปั นผลระหว่างปี
• ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล หากปฏิบัติเป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด ทัง้ นี้ โปรด
ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
• สาหรับการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี (class T) ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้อย่างน้อย 7 ปี ปฏิทิน
เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ส่วนจะไถ่ถอนหน่ วยลงทุนเมื่อใดนัน้ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ใน
การลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ระยะเวลาเป้ าหมายในการลงทุ น แผนในการใช้เงิน และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องของ
ผูล้ งทุนแต่ละราย
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 (กฎหมายกาหนด
กองทุนจึงไม่สามารถลงทุนต่ากว่านี้ได้) การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาของหุน้ ทีก่ องทุนลงทุนและหรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์
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อาจมีผลให้มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเปลี่ยนแปลงขึ้นลง อย่างไรก็ตามกองทุนจากัดการลงทุนในหุน้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ
70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ จะกระจายการลงทุนไปยังตราสารอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ ากว่าหุ้น เช่น
เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้บริษทั เอกชนคุณภาพดี เป็ นต้น การกระจายการลงทุนดังกล่าว จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลด
ผลกระทบจากความผันผวนขึน้ ลงของตลาดหุน้
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ป ฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุน ตัง้ แต่ปี
2559-2562 ผู้ล งทุ น จะต้ องลงทุ น ใน LTF อย่ า งน้ อย 7 ปี ปฏิทิน ) และการลงทุ น ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ น ต้น ไป
ผูล้ งทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้
• ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี (class T) ไปจาหน่าย
จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกัน
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร
กองทุนนี้ไม่มผี ู้ประกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกันมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกันอย่ำงไร ?
RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรที่ลงทุน

(7) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (benchmark) ใด?
เปรียบเทียบกับ
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):70.00
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):30.00
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 ม.ค. 2563 เป็ นต้นไป
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 มิถุนายน
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2549
ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
1.1 กำรขำยหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อ
ได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
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ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน พรินซิเพิล จากัด โดยท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต

ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี

กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป บริษทั จัดการจะไม่เปิ ดให้ผลู้ งทุนซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนกองทุน LTF ชนิดทีม่ ีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษีได้อกี เว้นแต่เป็ นการสับเปลี่ยนเข้าหรือโอนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นที่มสี ทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
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1.2 กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษทั จัดการจะ
ดาเนินการชาระเงินให้ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน ของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มขี น้ึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจ่ ะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุ ที่ท าให้ก องทุ นรวมไม่ ไ ด้ร ับชาระเงิ นจากหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สิน ที่ลงทุ นไว้ต ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไ ม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แ ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษั ทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่า งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุน สังขายคื
่
นหน่ ว ยลงทุ นในช่ว งเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสัง่
ขายคืนก่อนหลัง
(4) วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
1) หน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี (class T)
บริษทั จัดการจะรับสับเปลี่ยนเข้าหรือโอนหน่วยลงทุนมาเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF)
กองทุนอื่นที่มสี ทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกันเท่านัน้
2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (class D)
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ
ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วย
ลงทุน
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• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการของ
สัปดาห์ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร
1) หน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี (class T)
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสังให้
่ บริษทั จัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ภาษีไปยังกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวอื่น บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อม
ด้วยผลประโยชน์ทงั ้ หมดภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสังจากผู
่
ถ้ อื หน่วยลงทุน
2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (class D)
ในกรณี การโอนหน่ วยลงทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ต้องติดต่อบริษัท จัดการโดยตรงพร้อมกรอกรายละเอียดในใบสาคัญ การโอน
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมแนบเอกสารการโอนตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด
ผูถ้ อื หน่วยลงสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ทีค่ านวณทุกสิ้นวันทาการ ภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีทเี่ กิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการของสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการ และจะประกาศในชองทาง
ดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้
ถือหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืน หน่ วยลงทุ น จากส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้ นั บรวมวันหยุ ด ท าการของผู้ ประกอบธุ รกิ จการจัดการกองทุ น
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรั บรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุ นรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทำงและวิ ธีกำรร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่ำงไร
สามารถร้องเรียนได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
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• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) กำรระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิ ธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่มี
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
(1) รำยชื่อคณะกรรมกำร
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
• คุณชอง ชอย วัน
• คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
• คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รำยชื่อผู้บริหำร

ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณจุมพล สายมาลา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
• คุณโช ซู ฮุน, CPA
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
(3) จำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 60 กองทุน
(4) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 81,253,502,732.28 บาท
(5) คณะกรรมกำรพิ จำรณำกำรลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล 70 หุน้ ระยะยาวปั นผล

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2564)
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
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•
•
•
•
•
•

คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
คุณนิค ศรีวรี ะวานิชกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

(6) รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก
Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy, บลจ.
บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บลจ. ไทย
พาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

• คุณชนัยกำนต์ สวัสดิ ฤกษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2536 - 2537
พ.ศ. 2530 - 2534
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2546 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2542 - 2545
พ.ศ. 2538 - 2542

ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Wisconsin-Whitewater
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริหารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร
พนักงานอาวุโส ฝ่ ายกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บง.ธนสยาม

• คุณวสุชนม์ ทรำยแก้ว, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546 - 2550
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2552 - 2554

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล 70 หุน้ ระยะยาวปั นผล

ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กรุงศรี จากัด
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• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2549 - 2553
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558

ปริญญาโท Finance มหาวิทยาลัย Lancaster
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.กสิกรไทย จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย จากัด

• คุณชำตรี มีชยั เจริญยิ่ง
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2548 - 2552
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2555 - 2557
พ.ศ. 2552 - 2554

ปริญญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
นักวิจยั ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
วาณิชธนากร ฝ่ ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปั จจุบนั คือมูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง)

• คุณปิ ยะศักดิ์ ดวงบัณฑิ ตกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2550 - 2554
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2560 - 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
พ.ศ. 2558 - 2560
นักวิเคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
พ.ศ. 2557 - 2558
ผูแ้ นะนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - 2557
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล.เคที ซีมโิ ก้ จากัด
• คุณสิ ทธิ กำรย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษำ, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศรี จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จากัด
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จากัด
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์ บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล 70 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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• คุณสุปรีด์ ิ สุวพันธ์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2549 - 2553
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2564
พ.ศ. 2557 - 2560
พ.ศ. 2555 - 2557

ปริญญาโท Investment Management, University of Reading, U.K.
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. กสิกร จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บล. ฟิ ลลิป จากัด

(7) รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผู้ดูแลปรับปรุงรำยชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้กำรชำระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเป็ นไป
อย่ำงถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดกำรให้ปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนดกำรลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนด้วย
ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website: www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล 70 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม
รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินต่อปี )
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม*

ตัง้ แต่วนั ที่่

ตัง้ แต่วนั ที่่

ตัง้ แต่วนั ที่่

1 ก.ค. 2563 –

1 ก.ค. 2562 –

1 ก.ค. 2561 –

30 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2563

30 มิ.ย. 2562

เก็บจริง

เก็บจริง

เก็บจริง

ไม่เกินร้อยละ 2.50

1.197

1.209

1.198

ไม่เกินร้อยละ 1.18
ไม่เกินร้อยละ 1.18

1.058
N/A

1.061
N/A

1.059
N/A

ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 0.09

0.032
N/A

0.032
N/A

0.032
N/A

ไม่เกินร้อยละ 0.15
ไม่เกินร้อยละ 0.15
ไม่เกินร้อยละ 2.14

0.107
N/A
ไม่มี

0.107
N/A
0.009

0.107
N/A
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.009

ไม่มี
ไม่มี

0.039

0.046

0.041

อัตรำตำมที่ระบุไว้
ในโครงกำร

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้***

(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี

ชนิดจ่ายเงินปั นผล
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์**
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี

ชนิดจ่ายเงินปั นผล
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน**
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี

ชนิดจ่ายเงินปั นผล
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ***
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
-หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าสอบบัญชี

ตามที่จ่ายจริง

0.016

0.016

0.016

o ค่าประกาศ NAV

ตามที่จ่ายจริง

0.011

0.010

0.011

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน

ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตามที่จ่ายจริง

0.008

0.013

0.011

o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามที่จ่ายจริง

0.004

0.007

0.003

1.236

1.255

1.239

0.29%

0.24%

0.21%

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้)
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าใช้จา่ ยในการซื้อขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน ไว้แล้ว(ถ้ามี)
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
จะคานวณเป็ น %ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ปัจจุบนั หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (Class D) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.18% ต่อปี , ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.15% ต่อ
ปี มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค.63 เป็ นต้นไป

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล 70 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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ร้อยละของมูลค่ำหน่ วยลงทุน

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่ เรียกเก็บจำกผุ้ถือหน่ วยลงทุน

อัตรำตำมโครงกำร

อัตรำที่เก็บจริง

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น
1.00

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ตามเงื่อนไขการขาย และการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี

ชนิดจ่ายเงินปั นผล
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี

ชนิดจ่ายเงินปั นผล
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี

ชนิดจ่ายเงินปั นผล
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

• อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 201.55
• Port Folio Duration : 0.0209
• ผลขำดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน : ร้อยละ -35.68
ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564

รำยชื่อบริษทั นำยหน้ ำ

ค่ำนำยหน้ ำจำก
กำรซื้อขำย
หลักทรัพย์
(หน่ วย : บำท)

1

บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

92,417.21

12.25

2

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

82,629.19

10.95

3

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

81,894.45

10.85

4

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

70,913.09

9.40

5

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

64,296.75

8.52

6

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

59,522.87

7.89

7

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

51,308.52

6.80

8

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

48,277.27

6.40

9

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

38,438.27

5.09

10

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

28,217.08

3.74

136,637.57
754,552.27

18.11
100.00

อันดับ

11
บริษทั นายหน้าอื่น ๆ
รวมค่ำนำยหน้ ำทัง้ หมด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล 70 หุน้ ระยะยาวปั นผล

ร้อยละของค่ำนำยหน้ ำ
ทัง้ หมด
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564
มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
90,478,235.82
หุน้ สามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมวด ธุรกิจการเกษตร
4,305,150.00
หมวด ยานยนต์
1,951,430.00
หมวด ธนาคาร
18,142,700.00
หมวด พาณิชย์
22,244,116.60
หมวด วัสดุก่อสร้าง
7,560,000.00
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
13,395,575.00
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค
32,640,738.00
หมวด แฟชัน่
577,320.00
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์
10,339,000.00
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม
7,808,775.00
หมวด การแพทย์
11,442,698.00
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8,678,000.00
หมวด สื่อและสิง่ พิมพ์
8,847,710.00
หมวด กระดาษและวัสดุการพิมพ์
3,800,110.00
หมวด ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
3,876,300.00
หมวด บริการเฉพาะกิจ
6,558,140.00
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
11,191,475.00
หมวด การท่องเทีย่ วและสันทนาการ
996,424.00
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์
13,142,770.00
หมวด ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ สามัญ
85,855.32
เงินฝากธนาคาร
3,962,816.92
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
1,084,294.57
หนี้สนิ อื่น
(1,500,745.02)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
281,608,889.21
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล 70 หุน้ ระยะยาวปั นผล

% NAV

32.13
1.53
0.69
6.44
7.90
2.68
4.76
11.59
0.21
3.67
2.77
4.06
3.08
3.14
1.35
1.38
2.33
3.97
0.35
4.67
0.03
1.41
0.39
(0.53)
100.00
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รำยงำนสรุปจำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่ำตำม
กลุ่มของตรำสำร
รำคำตลำด
(บำท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
90,478,235.82
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผู้ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
3,962,816.92
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง) 15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ประเภท
1 เงินฝาก
ธนาคาร
2 เงินฝาก
ธนาคาร
3 พันธบัตร
4 พันธบัตร
5 พันธบัตร
6 พันธบัตร
7 พันธบัตร
8 พันธบัตร
9 พันธบัตร
หมายเหตุ :

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง/ วันครบกาหนด
ความ
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลักหลัง
น่าเชื่อถือ
ธนาคารทหารไทย จากัด
A+
3,590,573.51
(มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
A
370,788.03
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
*1
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล 70 หุน้ ระยะยาวปั นผล

08/07/2021
15/07/2021
22/07/2021
29/07/2021
05/08/2021
13/08/2021
23/09/2021

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

30,000,000.00
4,200,000.00
9,300,000.00
11,000,000.00
25,000,000.00
8,000,000.00
3,000,000.00

% NAV

32.13
- ไม่มี 1.41
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
3,592,019.77
370,797.15
29,997,857.10
4,199,404.02
9,298,181.11
10,995,782.49
24,993,002.00
7,996,561.44
2,997,447.66
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ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวม
ผลกำรดำเนิ นงำนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง

นับจำกวัน
เริ่มโครงกำร
(18 ก.ค. 48)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

(26 มี.ค. 64) (25 ธ.ค. 63) (26 มิ.ย. 63)

3 ปี

5 ปี

10 ปี

(29 มิ.ย. 61)

(24 มิ.ย. 59)

(24 มิ.ย. 54)

13.5107*

13.3739

12.0011

11.6161

13.8212

12.5498

10.7313

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล 70 หุน้
ระยะยาวปั นผล
ชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี

3.86%

0.82%

13.04%

16.14%

0.75%

3.28%

5.03%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

9.68%

0.68%

8.04%

15.16%

2.89%

5.06%

7.74%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):70.00
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):30.00
* NAV ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564
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➢

กำรลงทุนใน LTF ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำมำลดหย่อนภำษีได้ และบริษทั จัดกำรจะไม่
เปิ ดให้ผ้ลู งทุนซื้อหน่ วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้ำเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุน LTF ชนิ ดที่มีสิทธิ ประโยชน์ทำงภำษีได้อีก เว้น
แต่เป็ นกำรสับเปลี่ยนเข้ำหรือโอนหน่ วยลงทุนเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนมำจำกกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นที่มีสิทธิ ประโยชน์
ทำงภำษีเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ ตำมที่บริษทั จัดกำรกำหนด

➢ กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล 70 หุ้นระยะยำวปันผลเป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจัดกำร ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนนี้ ทัง้ นี้ ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนนี้
ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด
➢ ผู้ลงทุนควรศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้เข้ำใจ รวมทัง้ สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่ มเติ มและ
ขอรับคู่มือภำษีได้ที่บริษทั จัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
➢ ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องกำรทรำบข้ อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
➢ บริษัทจัดกำรอำจลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดกำรเช่นเดียวกันกับที่บริษทั จัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ด
ควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผ้ลู งทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพื่อบริษทั จัดกำรได้ที่บริษัทจัดกำร ผู้สนั สนุน
กำรขำยและรับ ซื้ อคืน ที่ ได้ รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริ ษัทจัดกำร (ถ้ ำมี ) และสำนั ก คณะกรรมกำรกำกับหลัก ทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
➢ ผู้ลงทุน สำมำรถตรวจดูข้ อมูลที่ อำจมีผ ลต่อกำรตัดสิ นใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ย วข้องได้ที่ สำนัก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th
➢ บริษทั จัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่
สมำคมบริ ษัท จัดกำรลงทุน ก ำหนด และจะต้อ งเปิ ดเผยกำรลงทุน ดังกล่ำ วให้บ ริ ษัทจัดกำรทรำบ เพื่ อที่ บริ ษัทจัดกำรจะ
สำมำรถกำกับและดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้
➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร
หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษทั จัดกำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่ ไ ด้รบั กำร
แต่งตัง้ จำกบริษทั จัดกำร
➢ บริษทั จัดกำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดกำรแต่งตัง้ อำจพิ จำรณำขอข้อมูล เอกสำร
หลักฐำน เพิ่ มเติ มจำกผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมคำ
จำกัดควำมของกฎหมำยหรือตำมที่หน่ วยงำนที่มีอำนำจกำหนด ทัง้ ก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพือ่ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั ่งกำรของหน่ วยงำนผู้มีอำนำจ ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ ำที่ ต้องทำควำมรู้จกั ตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิ สูจน์ ทรำบ
ลู ก ค้ ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ ส นใจสั ง่ ซื้ อหน่ ว ยลงทุ น หรื อผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ ำที่ แ จ้ ง กำร
เปลี่ยนแปลงข้ อมูล เกี่ ยวกับ กำรรู้จ ักตัวตนของลูกค้ ำ (KYC) และกำรพิ สู จน์ ท รำบลูก ค้ำ (CDD) ให้บ ริ ษัท จัดกำรและหรื อ
ผู้ส นั บ สนุ น กำรขำยและรับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น ทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิ บ ัติ ข องกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับกำรฟอกเงิ น
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยครอบคลุม
ทัง้ กำรเปิ ดบัญชี เพื่อใช้บริ กำรใหม่ กำรทำธุรกรรมของลูกค้ำเดิ ม และกำรทบทวนข้อมูลลูก ค้ำให้ เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ
รวมทัง้ กำรดำเนิ นกำรอื่นๆ ตำมที่หน่ วยงำนผู้มีอำนำจกำหนดแนวทำง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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