หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล หุ้นระยะยาว
Principal Long Term Equity Fund
PRINCIPAL LTF
(ชนิ ดมีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี : PRINCIPAL LTF-T)
กองทุนตราสารทุน
(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF))
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

การลงทุนใน LTF ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ และบริษทั
จัดการจะไม่เปิ ดให้ผ้ลู งทุนซื้อหน่ วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุน LTF ชนิ ดที่มีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีได้อีก เว้นแต่เป็ นการสับเปลี่ยนเข้าหรือโอนหน่ วยลงทุนเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนมาจากกองทุน
ประเภท LTF กองทุนอื่นที่มีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ ตามที่บริษทั จัดการกําหนด

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุ
นในกองทุ
นรวมไม่
ใช่ใกช่ารฝากเงิ
นน
การลงทุ
นในกองทุ
นรวมไม่
การฝากเงิ
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ปี ั จจัยพืน้ ฐานดี หรือเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทีม่ คี วามสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็ นธุรกิจ อุตสาหกรรม ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนหรือมี
โอกาสได้รบั ผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศกั ยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือ private equity
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ทมี่ กี ารจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุน
และทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ ีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทรี่ ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนตัง้ แต่ปี
2559-2562 ผูล้ งทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปี ปฏิทนิ ) และการลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผู้
ลงทุนไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้
- ผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษี (class T) ไม่สามารถนํ าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวไปจําหน่าย
จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นหลักประกัน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ลักษณะของกลุ่มหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ตํ่า

Sector
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

5.26

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

4.68

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

4.45

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน)

4.15

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)

4.13

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

1.07%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ไม่เรียกเก็บ
ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI INDEX)

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.32%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 16.28% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 5.13% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

10ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม -11.49%

9.36%

95

4.29%

50

-11.46%

75

-8.99%

95

1.64%

75

5.24%

50

3.62%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั

-5.24%

17.37%

25

9.13%

25

-5.23%

25

-3.15%

25

5.70%

25

6.96%

25

9.28%

27.54%

19.09%

25

16.67%

25

27.54%

50

19.28%

50

16.28%

50

16.66%

75

19.90%

29.92%

22.99%

75

19.12%

75

29.92%

75

21.43%

95

17.40%

75

16.81%

75

19.84%

ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ไม่จ่าย
ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน)
1 ธันวาคม 2548
ไม่กําหนด
5,000 ล้านบาท (646.95 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.63 บริษทั จัดการจะไม่เปิ ดให้ผูล้ งทุนสั ่งซื้อหน่วยลงทุน หรือ
สับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษีได้อกี เว้นแต่เป็ น
การสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนมาจากกองทุน LTF อื่นที่
มีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 1 กันยายน 2558
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 19 พฤษภาคม 2559
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 20 กันยายน 2560
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
1.0317
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผล
การดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้งั แต่จดั ต้งั
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
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เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีส่ ูง
ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล หุ้นระยะยาว
Principal Long Term Equity Fund
PRINCIPAL LTF
(ชนิ ดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL LTF-A)
กองทุนตราสารทุน
(กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF))
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

การลงทุนในชนิ ดหน่ วยลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนจะไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขการ
ลงทุนในกองทุน LTF ที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้ ซึ่งการลงทุนในชนิ ดหน่ วยลงทุนนี้ จะเป็ นการลงทุนเหมือนกับการ
ลงทุนในกองทุนรวมทั ่วไปตามปกติ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุในหนังสือชีช้ วนของกองทุน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุ
นในกองทุ
นรวมไม่
ใช่ใกช่ารฝากเงิ
นน
การลงทุ
นในกองทุ
นรวมไม่
การฝากเงิ
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ปี ั จจัยพืน้ ฐานดี หรือเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมทีม่ คี วามสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็ นธุรกิจ อุตสาหกรรม ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนหรือมี
โอกาสได้รบั ผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศกั ยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือ private equity
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ทมี่ กี ารจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุน
และทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ ีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิตบิ ุคคล/สถาบันทีค่ าดหวังโอกาสรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยทีก่ ฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กําหนดให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
กองทุน LTF สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนัน้ การลงทุนใน LTF ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนไม่
สามารถนํ ามาลดหย่อนภาษี LTF ได้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผูล้ งทุนทีต่ ้องการนําเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน LTF ทีซ่ ้อื ก่อนวันที่
1 มกราคม 2563

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- การลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้ ผูล้ งทุนจะไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขการลงทุนใน
กองทุน LTF ทีซ่ ้อื ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้ ซึ่งการลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้จะเป็ นการลงทุนเหมือนกับการลงทุนใน
กองทุนรวมทัวไปตามปกติ
่
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามทีร่ ะบุในหนังสือชีช้ วนของกองทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ลักษณะของกลุ่มหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ตํ่า

Sector
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)

*หมายเหตุ เนื่องจากปัจจุบนั ไม่มผี ลู้ งทุนใน PRINCIPAL LTF-A จึงไม่มขี อ้ มูลของชนิดสะสมมูลค่า
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

5.26

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

4.68

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

4.45

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน)

4.15

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)

4.13

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.07%

1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

6

ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน
*หมายเหตุ เนื่องจากปัจจุบนั ไม่มผี ลู้ งทุนใน PRINCIPAL LTF-A จึงไม่มขี อ้ มูลของชนิดสะสมมูลค่า
2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI INDEX)

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ N/A
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ N/A
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

7

ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่จ่าย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
1 ธันวาคม 2548
ไม่กําหนด
5,000 ล้านบาท (646.95 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ผูล้ งทุนสามารถทํารายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุน
ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 1 กันยายน 2558
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 19 พฤษภาคม 2559
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 20 กันยายน 2560
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
1.0317

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th
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-

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผล
การดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้งั แต่จดั ต้งั
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
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เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีส่ ูง
ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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