ที่ M_BD 0078/2562
6 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง

การแก้ไขเพิ่ มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจํานวน 48 กองทุน

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน พรินซิเพิ ล จํากั ด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่ มเติมรายละเอีย ดโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดจํานวน 48
กองทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน

ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสําคัญของการแก้ไขเพิ่ มเติมได้ดังนี้
1.

แก้ไข/เพิ่ มเติมคําจํากัดความ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1)

เพิ่ มเติมคําจํากัดความเกี่ยวกับ “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก” เพื่ อให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562

1.2) เพิ่ มเติมคําจํากัดความเกี่ยวกับ “กองทุน private equity” และ “หน่วย private equity” เพื่ อให้เป็นตาม
่ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยประกาศ
ภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึง

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 และสอดคล้องกับการเพิ่ ม
่ องทุนสามารถลงทุนได้
หน่วย private equity ให้เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีก

1.3) แก้ไขคําจํากัดความเกี่ยวกับ “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” เพื่ อให้เป็นตามภาคผนวก 1 แนบท้าย
่ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึง
ทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

2.

มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในไทยและต่ างประเทศ(ถ้ามี) รวมถึงเพิ่ มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิ เศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1) แก้ ไ ขเป็ น การลงทุ น ในตราสาร TS (Transferable Securities) แทนการแยกกํ า หนดเป็ น รายประเภทของ
ตราสาร, คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของตราสารอื่นนอกเหนือจากตราสาร TS ทั่วไป

2.2) เพิ่ มเติมการลงทุนในหน่วย private equity

มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

2.3) เพิ่ มเติมการลงทุนในหน่วย Listed CIS ซึ่งมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด

2.4) เพิ่ มเติมการลงทุน Structure Note เพื่ อรองรับการลงทุนในตราสารประเภท puttable/ callable bond

2.5) เพิ่ มเติ ม การลงทุ น ในหน่ ว ย infra โดยเป็ น ไปตามหนั ง สื อ เวี ย น ที่ กลต.กน.(ว) 29/2559 ลงวั น ที่ 22 พ.ย.
2559

2.6) เพิ่ มเติมเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN)

มีผลตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

โดยการแก้ไข/เพิ่ มเติมตามข้อ 2.1), 2.2), 2.3), 2.6) เป็นไปตามภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่งแก้ไข

เพิ่ มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องเพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่ มเติมประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ดังกล่าว
รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดอืน
3.

แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่ อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1) ขยายอัตราส่วนการลงทุน single entity limit ของการลงทุนในกองทุนรวมอื่น การขยายอัตราส่วนการ

ลงทุน product limit ในหน่วย CIS ของการลงทุนในกองทุนรวมไทย จากเดิม “ไม่เกิน 20%” เป็น “ไม่จํากัด

มีผลตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

อัตราส่วน” โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 ลงวันที่ 17 ธ.ค.2558
และหนังสือเวียนที่ กลต.กน.(ว) 1/2559 ลงวันที่ 15 ม.ค.2559

3.2) เพิ่ มเติมอัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN)
และ/หรือหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด

3.3) เพิ่ มเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย private equity

มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

3.4) เพิ่ มเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra

มีผลตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

3.5) เพิ่ มเติมอัตราส่วนการลงทุนใน Derivative ที่มิใช่เพื่ อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

3.6) เพิ่ มเติ ม อั ต ราส่ว นการลงทุ น ในหน่ ว ย infra หรือหน่ วย property ที่ มี การกระจายการลงทุ น ตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป1)
มีผลตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

3.7) หลักเกณฑ์การนับ concentration limit :
3.7.1) ตราสารหนี้ และตราสารกึ่ งหนี้ กึ่งทุ น ให้บ ริษัท จั ดการอาจนํ า financial liabilities ที่ ออกใหม่ แ ต่ ยั งไม่
ปรากฏในงบการเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้

มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

3.7.2) หน่ วย Private equity สามารถลงทุ นได้ ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ว ย private equity ทั้ งหมด

มีผลตัง
้ แต่ 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

3.7.3) หน่วย Infra สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Infra ทั้งหมดของกองทุน Infra ที่ออก

มีผลตั้งแต่ 6 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

ของกองทุน private equity

หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ที่มีเงื่อนไขตามที่ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

โดยการแก้ ไขตามข้ อ 3.2) - 3.7) เป็ น ไปตามภาคผนวก 4 แนบท้ า ยประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 87/2558 ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

3.8 การดําเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน โดย

(ก) จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลาในการส่งรายงานเป็น 3 วันทําการนับแต่วันที่
เกิดกรณีดังกล่าว (ยกเว้นกรณีกองทุนตลาดเงินจะต้องจัดส่งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ด้วย)

(ข)

ปรับ การจั ด ส่ ง รายงานต่ อ สํ านั ก งาน ก.ล.ต. และผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ จาก “ภายในวั น ทํ าการถั ด ไป” เป็ น
“ภายใน 3 วันทําการถัดไปนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว”

มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

3.9) การดํ าเนิ น การเมื่ อ การลงทุ น ไม่ เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น ตามการจั ด แบ่ ง ประเภทของกองทุ น โดยปรั บ

ระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทําการถัด จากวันที่ไม่
เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น ” เป็ น “ภายใน 3 วั น ทํ า การนั บ แต่ วั น ที่ ไ ม่ เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น ” และ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label
fund)
4.

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.8) และ 3.9) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562
แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล(ถ้ามี) และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม
หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย และเงื่ อ นไขการเลิ ก กองทุ น เพื่ อให้ เป็ น ไปตามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
21/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562

5.

แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม

หรือแก้ไขวิธีการจัดการ, การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่ มเติมข้อผูกพั นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้เป็นไปตาม

มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562
6.

แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.

7.

่ นหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับการชําระค่ารับซื้อคืน สับเปลีย
เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562

8

แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับการวางทรัพย์ เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สน.23/2562

มีผลตั้งแต่ 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

9

แก้ไขเกี่ยวกับตารางคํานวณ NAV

มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

10

แก้ไขเกี่ยวกับปรับปรุงแหล่งข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุน
เปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล อิควิตี้ ( PRINCIPAL GEF)

มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

11

แก้ไขเรื่องตัวชี้วัด (Benchmark) เพื่ อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิ ล บาลานซ์

มีผลตั้งแต่ 2 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

13/2562 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562

ลงวันที่ 9 เม.ย.62

อินคัม ( PRINCIPAL iBALANCED)
เดิม
(1) กรณี ลงทุนเฉพาะในประเทศ
่ ระหว่าง
ค่าเฉลีย
1.1 ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
สัดส่วนร้อยละ 65

1.2 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 17.5 และ

1.3 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to่ ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ
Market ทีม
้ ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ
BBB ขึน
17.5

(2) กรณี มีการลงทุนในต่างประเทศ
่ ระหว่าง
ค่าเฉลีย
2.1 ดัชนี Barclays Global Aggregate 1-3 Year TR ในสกุล
เงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 40

2.2 ดัชนี MSCI AC World Index CR USD ในสกุลเงินบาท ณ
วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 40

2.3 ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน

ใหม่
(1) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยที่ มี อ ายุ ค งเหลื อ ตั้ ง แต่ 1 ถึ ง 3 (ThaiBMA Government Bond
Index (1-3 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40

(2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผ ลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรั ส ต์ เพื่ อการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ 50% + ดั ช นี FTSE

Strait times REIT (TR) 50% ป รั บ ด้ วยต้ น ทุ น ป้ อ งกั น ความ เสี่ ย ง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน

ร้อยละ 25
(3) ดั ช นี ผ ลตอบแทนรวมตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (SET TRI) ใน
สัดส่วนร้อยละ 15

(4) ดั ช นี MSCI World Net TR USD ปรั บ ด้ ว ยต้ น ทุ น การป้ อ งกั น ความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่ อเที ยบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ใน
สัดส่วนร้อยละ 15
(5) ดั ช นี ราคาทองคํ า London PM Fix ปรับ ด้ ว ยต้ น ทุ น การป้ อ งกั น ความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่ อเที ยบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ใน
สัดส่วนร้อยละ 5

สัดส่วนร้อยละ 10
2.4 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย ในสัดส่วนร้อยละ 5 และ

2.5 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to่ ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ
Market ทีม

BBB ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5
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ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
หมายเหตุ
1)
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เอกสารแนบ
ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการ

หัวข้อที่แก้ไข

(1)

กองทุน
1.1

1.2

(2)
1.3

2.1

2.2

2.3

(3)

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

1

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น







2

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เดลี่ ตราสารหนี้









3

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เดลี่ อินคัม









4

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ตราสารหนี้









5

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เพิ่ มพู นทรัพย์







6

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล มันนี่ มาร์เก็ตเพื่ อการเลี้ยงชีพ







7

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุ้นทุนเพื่ อการเลี้ยงชีพ













8

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล













9

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุ้นระยะยาว













10

้ งชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่ อการเลีย







11

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล SET100 เพื่ อการเลี้ยงชีพ







12

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว







13

้ งชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่ อการเลีย

















14

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ตราสารหนี้เพื่ อการเลี้ยงชีพ

















15

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์













16

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม



















17

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุ้นปันผล



















18

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล สตราทีจค
ิ อินคัม ฟันด์

















19

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอเชีย แปซิฟก
ิ ไดนามิก อินคัม อิควิตี้
เพื่ อการเลี้ยงชีพ









20

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย









21

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น









22

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้









23

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เจแปนนิส อิควิตี้







24

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิควิตี้







25

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ







26

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้







27

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เยอรมัน อิควิตี้







28

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล รีทส์














3.4

3.5

3.6






(8)

3.8

3.9

























































































































































(7)







3.7.3

(6)







3.7.2

(5)






3.7.1

(4)











































































































































































































































































































































































































































































































(9)





หัวข้อที่แก้ไข
(1)

กองทุน
1.1

1.2

(2)
1.3

2.1





2.2

2.3

2.4

(3)
2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7.1

3.7.2

3.7.3

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)















3.8

3.9



29

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้



30

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เวียดนาม อิควิตี้









31

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ไชน่า อิควิตี้









32

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอเชีย แปซิฟก
ิ ไดนามิก อินคัม อิควิตี้













33

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เกาหลี อิควิต้ี











34

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้









35

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอเชีย แปซิฟก
ิ อิควิตี้







36

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุ้นเกาหลี







37

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล อิควิตี้







38

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล คอมมอดิตี้









39

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล อินโนเวชัน
่







40

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์





41

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2



42

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่ อการเลี้ยงชีพ

43

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้

44

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล แบรนด์



45

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สําหรับกองทุน
้ งชีพ
สํารองเลีย

46

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม



47

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล บาลานซ์ อินคัม



48

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม















































































































































































































































































































































































































