
 
 
 
 
 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  เดลี่ เซท็ 50 อินเดก็ซ์, CIMB - Principal Daily SET 50 Index Fund (ชื่อย่อ  : 
CIMB-PRINCIPAL SET50) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุน เปิดพริน ซิเพิล  เดลี่ เซ็ท  50 อิน เด ็กซ์ม ีน โยบายที่ จะล งทุน ในหรือมีไว้ซึ่ งส ัญญาซื้อ ขายล่วงหน้ า  เพื่อ แสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน  ทําให้กองทุนรวม /เปิดนี้ม ีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น   จึงเหมาะสมกบัผ ู้ลงทุนที่ต ้องการ
ผลตอบแทนสงูและรบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทุนทัว่ไป  

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เม ื่อเหน็ว่าการลงทุน
ในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผ ูล้งทุน และผ ูล้งทุนยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่ม ีเหต ุการณ์ไม่ปกติ  ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล ่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวน  

 ในกรณีที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . กาํหนด  ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต  และเมื่อมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ  หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของ
บคุคลใดหรือกล ุ่มบคุคลใดที่ทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่น
ท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 บริษัทจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  จาํกดั   เป็น  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 9 สิ้นสดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท็ 50 อินเดก็ซ์ 
Principal Daily SET 50 Index Fund (PRINCIPAL SET50) 
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  ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์ 
(Principal Daily SET50 Index Fund, PRINCIPAL SET50) 

ประเภทโครงการ เป็นกองทนุรวมดชันี  
นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีSET50 โดย

ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของดชันี SET50 และ/หรอื
หลกัทรพัยป์ระเภทอื่นๆทีม่ผีลในการคาํนวณดชันี SET50 และจะสง่ผลใหม้ ีNet Exposure ในตราสารทุน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยการลงทุนจะมี
ลกัษณะเป็นการบรหิารกองทุนเชงิรบั (Passive Management) โดยจะพจิารณาลงทุนในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีง 
หรอืเท่ากบัน้ําหนัก (Weighting) ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว อย่างไรกต็าม ในขณะใดขณะหน่ึง
กองทุนอาจไมไ่ดล้งทุนในหุน้ซึง่ประกอบเป็นดชันี SET50 ครบทัง้ 50 หุน้  

สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแหง่ทุน, ตราสารแหง่หน้ี, ตราสารแหง่หน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก และหรอื
เงนิฝาก และในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงดชันีทีก่องทุนใชอ้า้งองิในการสรา้งผลตอบแทนเป็นดชันีราคา
หุน้อื่นๆ ในกรณีที่ดชันี SET50 ถูกยกเลกิหรอืไม่มกีารคํานวณดชันี SET50 แล้ว โดยดชันีที่จะนํามาใช้
จะตอ้งเป็นดชันีทีว่ดัผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยโ์ดยรวม ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะขอความ
เหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยถอืว่าไดร้บัมตเิหน็ชอบจาก  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ี กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอรต์การ
ลงทุน Efficient Portfolio Management (EPM) และจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อ
ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

ไมม่กีารลงทนุในต่างประเทศ 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ซื้อ 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ขาย 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ัง้
และจดัการกองทุนรวม 
วนัที่จดทะเบยีนกองทุน
รวม 

1,000 บาท 

ไมก่าํหนด 

วนัที ่30 ธนัวาคม 2551 

 

วนัที ่14 มกราคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานของผ ู้ออกตราสาร  (Business  Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระ
หนี้ของผ ู้ออกตราสาร  (Credit  Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้
ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เชน่ ผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได ้ทัง้น้ี
หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไมม่คีวามเสีย่งประเภทน้ี 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์
และประเมนิปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตรา
สาร เพือ่ใหม้ ัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิ
ของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและ
คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

2. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร  (Market Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตรา
สารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพือ่กําหนดสดัสว่นการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและ
ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักลา่ว 

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  (Liquidity  Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไมส่ามารถขาย
ตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่าํหนดไว ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยคาํนึงถงึสภาพคลอ่งในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลีย่นแปลงทีม่นียัสาํคญั เพือ่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบั
ผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่าํหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4. ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวน
อนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  
แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวข้องหรอืที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ 
นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและ
แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5. ความเสี่ยงจากการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน 
(volatility)มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําให้สนิทรพัย์มี
ความผนัผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอรต์การลงทุน 
Efficient Portfolio Managemnt (EPM) โดย 
 กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในหุน้จาํนวนมาก และผูจ้ดัการกองทุนคาดวา่มโีอกาสทีต่ลาดจะปรบัตวัลง กองทุนสามารถเขา้ทาํ

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุน้ (Short Position) แทนการลดความเสีย่งดว้ยการขายหุน้ทีถ่อืครองอยู่ ซึง่อาจทําใหม้ี
ผลกระทบต่อราคาหุน้และค่าใชจ้่ายของกองทุน ซึง่หากตลาดปรบัตวัลงจรงิ กองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการทาํธุรกรรม
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามาชดเชยกบัมลูคา่หุน้ทีป่รบัตวัลง 

 กรณีทีผู่จ้ดัการกองทุนคาดวา่ตลาดหุน้มโีอกาสทีจ่ะปรบัตวัขึน้อย่างรวดเรว็ เกรงวา่จะซือ้หุน้ไม่ทนั กองทุนสามารถเขา้ทํา  
ธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดชันีราคาหุน้ (Long Position) ทําใหก้องทุนไดร้บัผลตอบแทนจากการทําธุรกรรมในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้ามาแทนการถอืครองหุน้จรงิ 

อยา่งไรกต็ามความเสีย่งดงักลา่วอาจป้องกนัความเสีย่งไดไ้มท่ัง้หมด และอาจเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีด่ขี ึน้ หาก
ตลาดไมเ่คลือ่นไหวในทศิทางทีค่าดการณ์ไว ้
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คาํถาม-คาํตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะที่สาํคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีการกาํหนดประเภทของผ ูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 
เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมนี้ม ีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด? 
3,000 ลา้นบาท 

(3)   กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผ ูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

 เหมาะสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนทีมุ่ง่ลงทนุในหุน้สามญัทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสว่นประกอบของดชันี SET50 หรอืหลกัทรพัยป์ระเภทอืน่ๆทีม่ผีลในการคาํนวณดชันี 
SET50 และมุง่หวงัผลตอบแทนในทศิทางเดยีวกบัดชันี SET50 โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งของการลงทุน
ในตราสารทุนได ้โดยผูล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทนุไดทุ้กวนั 

 ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทุน
และทาํใหข้าดทุนได ้

 ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ี 
 ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดท้กุวนัทาํการ  
   ระยะเวลาการลงทุนขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูล้งทุน 

(4)   ปัจจยัใดที่ม ีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผ ูล้งทุน ? 
 กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสว่นหน่ึงของดชันี SET50 และ/หรอื 

              หลกัทรพัยป์ระเภทอืน่ๆทีม่ผีลในการคาํนวณดชันี SET50 ดงันัน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลง 
              ของระดบัราคาของหุน้ทีก่องทุนลงทุนและหรอืดชันีตลาดหลกัทรพัย ์SET50 การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ หรอื   
              ปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง อาจมผีลใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนเปลีย่นแปลงขึน้ลงไดเ้ชน่กนั 

 บรษิทัจดัการอาจใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ทศิทางของ
ราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่ง
มากกวา่กองทุนรวมอื่น 

(5)   การลงทุนในกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่ม ีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทนุ 
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(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (B e n c h m a r k) ใด? และควรลงทุนในกองทนุรวมนี้เป็นระยะเวลา 
                เท่าใด?  

  เปรยีบเทยีบกบัดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) 
            สว่นระยะเวลาในการลงทุน ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั เป้าหมายในการลงทุน แผนการใช ้
            เงนิ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของผูล้งทนุแต่ละราย 

      (7)   เป็นกองทุนรวมที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุ่งเน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
 ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

        (8)  กองทุนรวมนี้ม ีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน  
 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 

         ข้อกาํหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
          (1)  กองทุนรวมนี้ม ีวิธ ีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

1.1  ขายหน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดท้กุวนัและเวลาทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ตัง้แต่เปิดทาํการจนถงึเวลา 15.30 น. โดย
ตดิต่อไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  โทรศพัท ์0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการชายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 
ทา่นสามารถชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทนุ โดย
ทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้าเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / เพลนิจติ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์  5 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / เพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด  ์แอน เฮ้าส  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกัลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการตัง้แต่เวลาเริม่ทําการถึงเวลา 15.00 น. โดยบรษิัทจดัการจะ
ดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทาํการ นบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ ? 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพือ่ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้
และดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่
กลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเล ื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไมข่ายหรือไมร่บัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาํส ัง่ที่รบัไว้แล ้ว และการหยดุรบัคาํส ัง่ซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  
บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เชน่ 
(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์

ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลือ่นกาํหนดชาํระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการทีผู่ถ้อืหน่วย 
        ลงทุนมคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธ ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตัง้แต่
เวลาเริม่ทาํการถงึ 15:30 น. ตามเงือ่นไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตัง้แต่
เวลาเริม่ทาํการถงึ 15:00 น. ตามเงือ่นไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมนี้กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน คํานวณทุกสิ้นวนัทําการได้ในวนัทําการ
ถดัไป 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมนี้ม ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้อาจถกูจาํกดัสิทธิในเร ื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 
 กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่
นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผ ูล้งทุนอย่างไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
 ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกาํกบัและดแูลการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
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 ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
     ทีอ่ยู ่: 9 ถ.รชัดาภเิษก เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
     หมายเลขโทรศพัท ์0-2544-1000 
 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าส ู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 
ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

  (1)         รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
 นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามดิ                        กรรมการ 
 นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ ์                            กรรมการ 
 นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 
 นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                                 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 คุณจุมพล สายมาลา   กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       

(2)         รายชื่อผ ูบ้ริหาร  

 คุณจุมพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 คุณต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
 คุณโช ซ ูฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
 คุณกุณฑรีา พรโรจนางกรู              หวัหน้าฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

(3)           จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 
             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 54 กองทุน 

(4)           มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 
             มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,971,901,403.03 บาท 

(5)          คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
 คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณดาราวรรณ ประกายทพิย ์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
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 คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทนุ 

(6)   รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุน 

 คณุวิน พรหมแพทย ,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
  พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  ประสบการณ์ทาํงาน 
  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2555 - 2558                     หวัหน้ากลุม่งานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2548 - 2555                     หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2547 - 2548                     หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2546 - 2547                     ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2544 - 2546                     นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2544                               Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

 คณุวศิน ปริธญั, CFA 
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2548 - 2551           ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
  ประสบการณ์ทาํงาน 
  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั          ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2557 - 2558             ผูจ้ดัการกองทนุ บลจ.ฟินนัซ่า 
  พ.ศ. 2557 - 2557           ผูช้ว่ยอาํนวยการ ฝ่ายลงทนุ กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 
  พ.ศ. 2556 - 2557            ผูช้ว่ยอาํนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บล.ฟินนัซ่า 
  พ.ศ. 2554 - 2556            ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุน บลจ.ฟินนัซ่า 
  พ.ศ. 2553 - 2554             ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ ฝ่ายลกูคา้บุลคล บล.กสกิร 
  พ.ศ. 2552 - 2553              Management Trainee, ไอดเีอส แมนูแฟคเจอรงิ 

 คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA 
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2551 - 2555                      ปรญิญาตร ีพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    
                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  ประสบการณ์ทาํงาน 
  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุนกลุม่ตราสารทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2555 - 2556                      นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย,์  บล.โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั 

 คณุปณุยนุช บณุยรตัพนัธ ุ ์
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2556 - 2557   ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
  พ.ศ. 2549 - 2553   ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ประสบการณ์ทาํงาน  
  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2559 - 2560    ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 
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  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 ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ประวตักิารทาํงาน 
  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ 
       จาํกดั 
  พ.ศ. 2560 - 2561   ผูจ้ดัการกองทนุฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
  พ.ศ. 2559 - 2560   นกัวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณชิย ์จาํกดั 
  พ.ศ. 2557 - 2558   วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
  พ.ศ. 2555 - 2557   นกัวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
  พ.ศ. 2552 - 2554   นกัวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย 

 เศรษฐกจิการคลงั) 

 (7) รายชื่อผ ูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์0-2626-7777  
และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผ ูด้แูลปรบัปรงุรายชื่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไป
อย่างถกูต้อง? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)  ใครเป็นผ ูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกาํหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) หมายเลขโทรศพัท ์0-2544-1000 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางที่ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี้ 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th 
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 อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 33.00 

 Port Folio Duration : - 

 ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -27.31 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากผ ูซ้ื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทนุหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 3 ปี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็
จากกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธ .ค. 
2560 - 30 พ.ย. 

2561 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธ .ค. 
2559 - 30 พ.ย. 

2560 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธ .ค. 
2558 - 30 พ.ย. 

2559 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.45 0.724 0.784 0.79 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.428 0.428 0.43 
o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.037 0.037 0.04 
o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 0.118 0.118 0.12 

2. คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.141 0.201 0.20 
o  คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.009 0.012 0.01 
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.130 0.187 0.18 
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.002 0.002 0.01 
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ

การขาย 
- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี 

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ค่าธรรมเนียมที่เร ียกเกบ็จากผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

อตัราตามที่ระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 
o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย

ทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณพีเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
             ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์
ต ัง้แต่วนัที่  1 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    

อนัดบั รายชื่อบริษทันายหน้า 
ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย  ์(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 57,453.69 96.73 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  1,943.68 3.27 
รวมค่านายหน้าทัง้หมด               59,397.37  100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การก ู้ยมืเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน  2561 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*  

% NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ    

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร 5,960,543.00  16.13 

  หมวด พาณิชย ์ 3,741,753.20  10.13 

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง 1,679,600.00  4.55 

  หมวด บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 227,850.00  0.62 

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ 272,025.00  0.74 

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 9,680,366.00  26.20 

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 607,250.00  1.64 

  หมวด อาหารและเครือ่งดืม่ 1,597,759.00  4.33 

  หมวด การแพทย ์ 1,747,750.00  4.73 

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 3,113,428.80  8.43 

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 2,044,000.00  5.53 

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 1,446,825.00  3.92 

  หมวด การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ 177,450.00  0.48 

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 3,646,639.80  9.87 

  หมวด ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ -  0.00 

 เงนิฝากธนาคาร  1,059,133.64  2.87 

อื่นๆ           

 หน้ีสนิอื่น  (60,493.20)  (0.17) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   36,941,880.24  100.00 

หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทนุรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม  

ราคาตลาด % NAV 
(บาท)*  

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทนุ     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 1,059,133.64 2.87 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทนุข ัน้สงู (upper limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกล ุ่ม (ง) 15% 
NAV   

หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทกุตวัใน Port 
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท็ 50 อินเดก็ซ์ 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน) - - AA+ 1,056,430.08 

 
1,059,133.64 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้    
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

 

 
หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
 - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื SET50 TR Index 

               * NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561 
 - ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

ผลการดาํเนินงานสิ้นสดุ  
ณ วนัที่ 30 พ.ย. 2561 

นับจากวนั
เริ่มโครงการ 
(14 ม.ค. 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) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 24.2591* 25.2178 25.2637 23.6457 18.5231 18.9526 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่
เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์

10.49% -3.80% -2.94% 2.40% 9.55% 5.06% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 9.24% -3.74% -2.82% 3.45% 10.06% 4.38% 



 

 



 

 
  
 กองทุน เปิดพริน ซิเพิล  เดลี่ เซ็ท  50 อิน เด ็กซ์ เป็น นิติ บุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจ ัดการ  ด ังนั ้น  บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน -พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่ม ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิ
เพิล  เดลี่ เซท็ 50 อินเดก็ซ์ ทัง้นี้ ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซท็ 50 อินเดก็ซ์ ไม่ได้ขึ้นอยู่
กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 ในกรณีที่ผ ูส้นใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผูส้นใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้
ที่บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์ร ือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษทัจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์ร ือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบริษัทจดัการจะจดัให้ม ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผ ู้ถือหน่วยลงทุน  ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสามารถขอด ูข้อม ูลการลงทุนเพื่อ
บริษทัจดัการได้ที่บริษทัจดัการ และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทาํธรุกรรมกบับคุคลที่เกี่ยวขอ้งได้ที่
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต .  
http://www.sec.or.th/ 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ  ที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ 
เพื่อที่บริษทัจดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทาํการของ
บริษทัจดัการและผ ูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ได้รบัการแต่งต ัง้จากบริษทัจดัการ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบั
รองความถกูต้องของข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม   หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 ผู้ล งทุนสามารถสอบถามข้อม ูล เพ่ิม เติ ม  ร บัหนังสือชี้ชวน  โครงการ  และข้อผ ูกพัน ได้ที่บริษัทจ ัดการและ
ผ ู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที่อยู่ 44 อาคาร 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถนนหลงัสวน แขวงล ุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 
หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

 
รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 

  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อม ูลเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www. principal.th 


