
 

 

 

 

 

 
 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 12 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี -พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ , CIMB - Principal LIFE Equity 

Retirement Mutual Fund (ช่ื อ ย่ อ  : CIMB -PRINCIPAL EQRMF) โด ย ก ารเป ล่ี ย น ช่ื อ ก อ งทุ น มี ผ ล ตั ้งแ ต่ วัน ท่ี  

10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่

ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผูล้งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรอืนําไปเป็นประกนั 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เมื่อเหน็ว่า

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ใน

หนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  ผู้ลงทุน

อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว ้

•  ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ

เมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณารา่งหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรอง

ถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรอืไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซ้ือ หรอืสัง่สบัเปล่ียน

ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย 

ความเส่ียงด้านภาษี หรอืความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) 

และหรอืกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

       

        

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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  ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ทุนเพื่อการเลี้ยงชพี  

Principal Equity Retirement Mutual Fund  

(PRINCIPAL EQRMF)  

ประเภทโครงการ เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดที่มนีโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลใหม้ ีNet Exposure ในตราสารแห่ง

ทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิอง

กองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มปัีจจยัพืน้ฐานด ีหรอืเกี่ยวขอ้ง

กบัธุรกิจหรอือุตสาหกรรมที่มีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรอื

เป็นธรุกจิ อุตสาหกรรม ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนหรอืมโีอกาสไดร้บัผลดจีากนโยบาย

ของรฐับาล หรือมีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ หรือ

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทนุลงทุนได ้

ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ีที่มกีารจ่ายผลตอบแทนอ้างองิ

กับตัวแปร (Structured Note) และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง 

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  ไมม่กีารลงทุนในต่างประเทศ 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขาย 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุน

รวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

 5,000 บาท 

 ไม่กาํหนด 
 

 วนัที ่1 พฤศจกิายน 2548 

 

 วนัที ่15 พฤศจกิายน 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ทุนเพื่อการเลี้ยงชพี  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสีย่งและแนวทางการบริหารความเสีย่งในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร  (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร  

(Credit  Risk) 

ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของ    ผู้ออกตราสาร เช่น ผล

การดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหน้ีไม่

สามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้น้ีหากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไมม่คีวามเสีย่งประเภทน้ี 

2. แนวทางการบริหารความเส่ียง บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิปัจจยัที่มี

ผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ ัน่ใจในคณุภาพของตราสาร

ที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและ

ความถี่ในการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารที่ลงทุนใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร  (Market  Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะ

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

4. แนวทางการบริหารความเส่ียง บรษิทัจดัการมกีระบวนการวเิคราะห์ความแขง็แกรง่ในการทําธุรกิจของแต่ละภาคอุตสาหกรรมและแต่ละบรษิทั

ก่อนการลงทุน นอกจากน้ี บรษิทัจดัการมรีะบบการประเมนิความเสีย่งจากปัจจยัความเสีย่งต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ผลการดาํเนินงาน อตัราการ

เตบิโตทางธรุกจิรวมถงึอตัราผลตอบแทนต่อหุน้ อตัราดอกเบี้ย และมูลคา่ของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยใ์ดหลกัทรพัยห์น่ึง 

หรอืหลกัทรพัยใ์นกลุ่มธรุกจิใดธรุกจิหน่ึงมากจนเกนิไป (Diversification of Risk) 

5. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  (Liquidity  Risk) 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไมส่ามารถขายตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาที่กําหนดไว ้

6. แนวทางการบริหารความเส่ียง บรษิทัจดัการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถงึสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ

ตดัสนิใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคญั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสี่ยงที่

กําหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

7. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

ความเสีย่งที่เกดิจากการที่อตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  ซึ่งมผีลใหร้าคาของตราสารหน้ี

ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย 

8. แนวทางการบริหารความเส่ียง บรษิทัจดัการมแีนวทางในการบรหิารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย โดยการวเิคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวข้องหรอืที่มี

ผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นตน้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้ม

อตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้
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คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

        ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  

                     หรือไม่ อย่างไร ? 

      เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

     (2)    กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ? 

      1,000 ลา้นบาท 

     (3)    กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลูคา่ที่

ลงทุนและทําใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกีวา่การลงทุนในตราสารหน้ี 

• ผูท้ีม่เีงนิได ้แต่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษจีากการลงทุน(สงูสดุไมเ่กนิ 15% ของเงนิไดส้ทุธ ิโดย

เมื่อรวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี หรอื กบข. แลว้ไมเ่กนิ 5 แสนบาท) หรอืยงัใชส้ทิธปิระโยชน์ไมเ่ตม็ที ่ 

• ผูท้ีต่อ้งการนําเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของ RMF ไปหกัลดหยอ่นภาษ ีและ ตอ้งการลงทุนในหุน้ 

• ผูท้ีต่อ้งการลงทุนต่อเน่ืองเตรยีมไวส้าํหรบัหลงัเลกิทํางานหรอืเกษยีณ 

    (4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

•   เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 (กฎหมาย 

  กําหนด กองทุนจงึไมส่ามารถลงทุนตํ่ากวา่น้ีได)้ การเปลีย่นแปลงของระดบัราคาของหุน้ทีก่องทุนลงทุนและหรอืดชันี 

  ตลาดหลกัทรพัย ์อาจมผีลใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนเปลีย่นแปลงขึน้ลง 

•   ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ะบุไวใ้นคูม่อืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย หากไม ่ 

  ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 

•   ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไปจาํหน่าย จา่ย โอน จาํนํา หรอืนําไปเป็น 

  หลกัประกนั 

           (5)   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารท่ีลงทุน 
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(6) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น

ระยะเวลาเท่าใด?  

เปรยีบเทยีบกบัดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI)  

เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ผูล้งทุนจงึควรศกึษาเงื่อนไขการลงทนุ เช่น ระยะเวลาในการลงทุน ใหเ้ขา้ใจ

และปฏบิตัติามอยา่งถูกตอ้ง เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีส่วนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนัน้ขึน้กบัวตัถุประสงคใ์นการ

ลงทุน อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน แผนในการใชเ้งนิ และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของผูล้งทุน

แต่ละราย 

          (7)   เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่างไร? 

  กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

          (8)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

  วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน  
    วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2551 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)   กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

           1.1 ขายหน่วยลงทุน 

      ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.30 น.  

                   โดยตดิต่อไดท้ี่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการชายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ท่านสามารถชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทุน โดย

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

(ยกเว้นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้าเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  
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ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / เพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / เพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 
 

   1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

       ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการตัง้แต่เวลาเริม่ทําการถึงเวลา 15.00 น. ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะ 

         ดาํเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื

บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ

ดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่กล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความ 

    เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง สมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล 

    ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย  ลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

 (4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าวใหบ้รษิทั
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จดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่งคําสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

•     การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัทําการระหว่าง

เวลาเริม่ทําการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

•     การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัทําการของ

สปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และ ราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ผูล้งทุนไมส่ามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีได ้

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถติดตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทํา

การซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทําการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั

จดัการ ให้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า

หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในชอ่งทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

มี บริษัทจดัการจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วย

ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

•  กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 

3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด เวน้แต่เข้าข้อยกเวน้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 

•  ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะ

ไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด 

3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกํากบัการปฏบิตังิาน  

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 
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•   ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

      ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

 1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 

 โทรศพัท ์02-470-5920  โทรสาร : 02-470-1996 

•  สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 

ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1)         รายช่ือคณะกรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป) 

• 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)         รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

(3)           จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 

             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 54 กองทุน 

(4)           มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 

             มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,971,901,403.03 บาท 

 (5)          คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  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 บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

 (6)  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  

  พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  ประสบการณ์ทํางาน 

  พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

  พ.ศ. 2555 - 2558                     หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2548 - 2555                     หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2547 - 2548                     หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2546 - 2547                     ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2544 - 2546                     นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2544                               Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุวศิน ปริธญั, CFA 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2548 - 2551           ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

  ประสบการณ์ทํางาน 

  พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั          ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

  พ.ศ. 2557 - 2558             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ฟินนัซ่า 

  พ.ศ. 2557 - 2557           ผูช้่วยอํานวยการ ฝ่ายลงทุน กรงุไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 

  พ.ศ. 2556 - 2557            ผูช้่วยอํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บล.ฟินนัซ่า 

  พ.ศ. 2554 - 2556            ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทนุ บลจ.ฟินนัซ่า 

  พ.ศ. 2553 - 2554             ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายลูกคา้บุลคล บล.กสกิร 

  พ.ศ. 2552 - 2553              Management Trainee, ไอดเีอส แมนูแฟคเจอรงิ 

• คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2551 - 2555                      ปรญิญาตร ีพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    

                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  ประสบการณ์ทํางาน 

  พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั                   ผูจ้ดัการกองทุนกลุ่มตราสารทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 

  พ.ศ. 2555 - 2556                      นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย,์  บล.โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั 

• คณุปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ ์

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2556 - 2557   ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

  พ.ศ. 2549 - 2553   ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประสบการณ์ทํางาน  

  พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั   ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

  พ.ศ. 2559 - 2560    ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั 

  พ.ศ. 2557 - 2558   นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 
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• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2554 - 2555   ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 

  พ.ศ. 2548 - 2552   ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประวตักิารทํางาน 

  พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั   ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

  พ.ศ. 2560 - 2561   ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

  พ.ศ. 2559 - 2560   นกัวจิยัฝ่ายการลงทนุตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

  พ.ศ. 2557 - 2558   วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2555 - 2557   นกัวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2552 - 2554   นกัวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจบุนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย 

 เศรษฐกจิการคลงั) 

 (7)     รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777  

 และผูส้นบัสนุนการขายและการรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

(8)    ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่าง

ถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

(9)  ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-208-5000 ต่อ 4500-4502 

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

Website : www.principal.th 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 50.07 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -16.42 

    

 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุ

ไว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 

2560 - 30 พ.ย. 

2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 

2559 - 30 พ.ย. 

2560 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 

2558 - 30 พ.ย. 

2559 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.08 1.799 2.066 2.18 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.77 1.594 1.594 1.59 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.054 0.053 0.05 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 0.107 0.107 0.10 

2.  ค่าใชจ่้ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.12 0.044 0.312 0.44 

o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 0.011 0.01 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.031 0.074 0.13 

o ค่าธรรมเนยีมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.003 0.002 0.06 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการ

ขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

 

ไมม่ ี

0.225 

 

 

ไมม่ ี

0.24 

 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย

ทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนัก (ถา้ม)ี ไวแ้ล้ว 

             ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

- คา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ     0.22%  
หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทนุ  

                 รวม 
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

 ค่านายหน้าจากการ

ซ้ือขายหลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของค่า

นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 51,195.49 18.88 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จํากดั(มหาชน) 29,580.17 10.91 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 29,180.31 10.76 

4 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 25,247.23 9.31 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 21,804.33 8.04 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 19,280.89 7.11 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 17,495.74 6.45 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 15,700.05 5.79 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 15,652.12 5.77 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 13,891.87 5.12 

11 บรษิทันายหน้าอื่น ๆ 32,106.06 11.85 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 271,134.26 100.00 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2561 

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร 11,604,670.00 
 

8.83 

  หมวด พาณิชย ์ 18,405,750.00 
 

14.01 

  หมวด วสัดกุ่อสรา้ง 8,156,600.00 
 

6.21 

  หมวด บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 1,840,440.00 
 

1.40 

  หมวด ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์ 1,967,625.00 
 

1.50 

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 22,939,025.00 
 

17.46 

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 1,767,780.00  1.35 

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม 6,529,800.00  4.97 

  หมวด การแพทย ์ 6,741,007.00  5.13 

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 6,835,159.90  5.20 

  หมวด สื่อและสิง่พมิพ ์ 1,765,440.00 
 

1.34 

  หมวด บรรจภุณัฑ ์ 529,240.00 
 

0.40 

  หมวด ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์ 1,198,800.00 
 

0.91 

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 2,441,350.00 
 

1.86 

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 8,122,940.00 
 

6.18 

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 1,020,955.00 
 

0.78 

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 8,205,570.00 
 

6.25 

 เงนิฝากธนาคาร  20,451,159.90 
 

15.57 

อ่ืน ๆ       
   

 ทรพัยส์นิอื่น  1,611,150.30 
 

1.23 

 หน้ีสนิอื่น  (760,637.17) 
 

(0.58) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   131,373,824.93 
 

100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 20,451,159.90 15.57 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)=15%ของ NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ทุนเพื่อการเลี้ยงชพี  13 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั

(มหาชน) 

- - AA+ 20,420,512.33 20,445,832.55 

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากดั 

(มหาชน) 

- - AAA 5,308.99 5,327.35 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    
 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 2561 

นับจากวนั

เร่ิม

โครงการ 

(15 พ.ย. 49) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (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) 18.0587* 18.9670 19.6315 19.9229 14.2858 13.6599 5.8510 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้

ทุนเพื่อการเลีย้งชพี 
5.03% -4.79% -7.27% -9.31% 8.02% 5.74% 11.93% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 7.45% -4.20% -3.88% -0.34% 8.66% 4.93% 15.81% 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) ดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย SET TRI INDEX 100.00% 

 *  NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561 

 -  ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 



 

 

 



 

 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั  จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพ่ือ

การเลี้ยงชีพ ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการ

เงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั   

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สามารถสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมและขอรบัคู่มือภาษีได้ท่ีบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัท

จดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ (ถ้ามี) และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ี

สํานักงานคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

www.sec.or.th 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศ

ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทั

จดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทําการของบริษัท

จดัการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

ท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

 

 

 

 

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รบั

รองความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขายนัน้ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและ

ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จํากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ  

0-2686-9595 www.principal.th 

 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 
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