
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพ่ือการเลี้ยงชีพ, CIMB – Principal (FAM) SET100 Retirement 

Mutual Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็น

ต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการ

ผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วยหากไม่ปฏิบติั

ตามเง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนั 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ จะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน 

และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รบัภายในกาํหนด เวลา มิฉะนัน้จะต้องชําระเงินเพ่ิมและ/หรือเบี้ยปรบัตาม

ประมวลรษัฎากร 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการ

ลงทุนในกองทุนน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือชี้

ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี

ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

•  การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึง

ความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

นัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ

บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทําให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้าน

ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืน

ทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

•  ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

                              สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2562 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

 

ชื่อกองทนุ : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี 

Principal SET100 Retirement Mutual Fund 

ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET100RMF 

ประเภทโครงการ : โครงการจดัการกองทุนเปิด 

ลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

กองทุนรวมดชันี 

อายุโครงการ : ไม่กาํหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทุนรวม 

นโยบายการลงทุน  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนที่มนีโยบายการ

ลงทุนในหุ ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ใน

ระหว่างการเขา้หรอืออกจากการเป็นสมาชกิของดชันี SET100 กองทุนเปิดที่มี

นโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนดงักล่าวโดย

เฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive Management Strategy) 

เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (SET100 

Index) 

เงนิลงทุนสว่นทีเ่หลอื กองทุนจะนําไปลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ 

หรอืเงนิฝาก และในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นที่ไม่

ข ัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึง

กองทุนอาจพจิารณาทําธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมี

สัญญาขายคืน  (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

อย่างไรก็ดี  กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อสร้าง

ผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (SET100 

Index) โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไข  อื่นๆ ทา้ยขอ้ 3.3 

ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) รวมถึงตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้

ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade)ตราสารหน้ี

ที่ไม่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่

ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 

 

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 

วันที่ ได้รับอนุมัติให้จัดตั ้งและจัดการ

กองทุนรวม 

: 16 พฤศจกิายน 2553 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม : 25 พฤศจกิายน 2553 

   

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด 

A:    - เหมาะกับเงินลงทุนระยะยาวที่มุ่ งหวังผลตอบแทนที่ ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (SET100 Index) โดยม ี

  วตัถุประสงค์เพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะได้รบัสิทธ ิ

  ประโยชน์ทางภาษีหากผู้ลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรบัคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจดัการ  

  และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

     - ผู้ลงทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล 

 คา่ทีล่งทุนและทําใหข้าดทุนได ้ 

     - ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกีวา่การลงทุนใน ตราสารหน้ีทัว่ไป 

     - เหมาะกบัผูล้งทุนระยะยาวทีมุ่ง่หวงัผลตอบแทนทีใ่กล้เคยีงกบัผลตอบแทนของดชันีอา้งองิ (SET100 Index) โดยม ี

      วตัถุประสงคเ์พื่อการเลีย้งชพีหลงัเกษยีณอายขุองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A:   จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่ากบั 1,000 ลา้นบาท  

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:   - การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง (SET100 Index) กล่าวคือหากดัชนีอ้างอิง (SET100 Index) มีการปรับตัวสูงขึ้น อาจ 

  ส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปรบัสูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หากดัชนีอ้างอิง (SET100 Index) มีการปรบัตัว  

  ลดลง มลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนอาจปรบัลดลงดว้ยเช่นกนั 

      - ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม ่

        ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 

      - ผู้ ล งทุน ไม่สามารถ นํ าหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวม เพื่ อการเลี้ ย งชีพ ไปจําห น่ าย จ่าย  โอน จํา นํ า หรือ นํ าไป เป็น 

        หลกัประกนั 

      - กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดย 

        พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั ้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรพัย์ อัตรา 

        ดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น 

Q:  เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q:   กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

A:   วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน 

 วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 

Q:  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา

เท่าใด 

A:   กองทุนรวมใช้ดชันี SET100 Total Return Index (SET100 TRI) เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานของ

กองทุน   

กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดที่ไม่กําหนดอายุโครงการ ผูล้งทุนสามารถทําการซื้อขายได้ทุกวนัทําการของบรษิทัจดัการ แต่การขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีเพื่อไมต่้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี่เคยไดร้บั รวมถงึชําระเบี้ยปรบั และ/หรอืเงนิเพิม่ 

(ถ้าม)ี นัน้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมายภาษีอากรกําหนด ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุน

ดงักล่าวก่อนการขายคนืหน่วยลงทุนดว้ย 
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ระดบัความเส่ียงของประเภทตราสารท่ีลงทุน 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

 (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

         1.1 ขายหน่วยลงทุน 

        ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  ตัง้แตเ่ปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

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

และผูส้นบัสนุนการชายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทุน โดยท่าน

สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี  กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี  กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

ตาํแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการตัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.30 น.  

หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลีย่นแปลง เกี่ยวกบัวนัและ / หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคํานวณราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

กบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดย

ปกตมิถีิน่ที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และดาํเนินกจิกรรมใน

อเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว เช่น 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่งคําสัง่

ขายคนืก่อนหลงั 
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(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัทําการ ตัง้แต่เวลา

เริม่ทําการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัทําการตัง้แต่เวลา

เริม่ทําการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้

จากช่องทางใด? 

ทา่นสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกี่ยวกบั มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทําการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทําการถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมลูค่าหน่วยลงทุนที่จดั

ขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะติด

ประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ําการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของ 

       จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

        บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบัคะแนน 

        เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

• 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 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 

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

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 

ไมม่ ี
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1)         รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562) 

• 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 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• 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 ์
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  ประสบการณ์ทํางาน 

  พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

  พ.ศ. 2555 - 2558                     หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนักงานประกนัสงัคม 

  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 ฝ่ายลงทุน 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                   ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 

• 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  ผูจ้ดัการกองท ุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

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

  พ.ศ. 2557 - 2558   วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
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  พ.ศ. 2555 - 2557   นกัวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

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

 เศรษฐกจิการคลงั 

      (7)     รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

 (8)    นายทะเบียนหน่วยลงทุน      

        บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั (02) 686-9500 

 (9)    ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์(02) 727-4000 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

website : www.principal.th 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี        9 

 

 

 

 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อ หรอืผูถื้อหน่วยลงทุน หรอืกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็

จากกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน

โครงการ 

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. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.765 0.797 0.783 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.86 0.642 0.642 0.642 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.021 0.021 0.021 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.08 0.075 0.075 0.075 

2.   คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.027 0.059 0.045 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ

การขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ตามทีจ่า่ยจรงิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน 

ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุน 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนดาํเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ล้ว 

             ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม อตัราตามโครงการ  เรียกเกบ็จริง 

 - คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ            0.04%  
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ  5.77 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ – 24.84 

 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

ค่านายหน้าจาก

การซ้ือขาย

หลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของค่า

นายหน้าทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 5,465.95 85.34 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  938.61 14.66 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 6,404.56 100.00 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2561 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ    

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร 2,260,939.00  15.06 

  หมวด พาณิชย ์ 1,434,777.30  9.56 

  หมวด วสัดกุ่อสรา้ง 618,800.00  4.12 

  หมวด บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 80,850.00  0.54 

  หมวด ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์ 90,675.00  0.60 

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 3,782,531.00  25.20 

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 225,125.00  1.50 

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม 689,763.00  4.59 

  หมวด การแพทย ์ 665,875.00  4.43 

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1,364,278.95  9.09 

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 776,071.50  5.17 

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 544,895.00  3.63 

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 67,600.00  0.45 

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 1,378,065.00  9.18 

  หมวด ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ -  0.00 

 เงนิฝากธนาคาร  1,041,542.12  6.94 
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อ่ืนๆ          

 หน้ีสนิอื่น  (9,353.11)  (0.06) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   15,012,434.76  100.00 

หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 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 
 

1,041,542.12 6.94 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 
  

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % 

ของ NAV    

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

จาํนวนเงนิต้น/ 

มลูคา่หน้าตัว๋ 

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 

เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

จาํกดั (มหาชน) - - A- 1,041,205.41 1,041,542.12 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 
 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจบุนั คอื ดชันี SET100 TRI Index 100.00%                

 *  NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561 

 -  ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 2561 

นับจากวนั

เร่ิม

โครงการ 

(25 พ.ย. 53) 

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) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 19.3210* 20.0990 20.1656 18.9082 14.6727 14.8354 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ 

SET100 เพื่อการเลีย้งชพี 
8.57% -3.87% -3.34% 2.04% 9.73% 5.43% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 6.63% -4.18% -3.51% 1.55% 9.65% 4.46% 



 

 



 

 

 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ทัง้น้ี ผล

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรอืผล

การดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จาํกดั 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจาํตวัของบุคคลดงักล่าวท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก

ให้ด้วย 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถปุระสงคก์ารลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีสาํนักงาน

คณ ะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอิน เตอร์เนตของสํานักงานคณ ะกรรมการ ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษทัจดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• บริษทัจดัการจะดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาํเนินการใช้สิทธิออก

เสียงในหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมูลดงักล่าวได้โดยสะดวกตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดท่ี website ของบริษัทจดัการ www.principal.th ทัง้น้ีผู้

ลงทุน สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อกองทุนรวมได้จาก website ของบริษทัจดัการข้างต้น 

• ผูล้งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและ

ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 

อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์: 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 www.principal.th 

 

                ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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