
 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคมั, CIMB - Principal Daily Income Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL iDAILY)         

โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จึงอาจทําให้

กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท และดอลลาร์สหรฐั ดงันัน้ บริษัทจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียง

ดงักล่าว 

• กองทุนรวมน้ีไม่ได้ถกูจาํกดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงตํา่เช่นเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ดงันัน้ จึงมีความ

เส่ียงสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน 

• กองทุนน้ีมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียง

มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป  

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รบัความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. กองทุนน้ีจึงมีความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้

ลงทุนสถาบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ซ่ึงผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปล่ียนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ีได้ ผู้ลงทุนควรศึกษา

ข้อมลูของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนทาํการลงทุน  ทัง้น้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคต 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทาํให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวม โดยยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นของ

กองทุนแต่ละชนิด 

• สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษทัจดัการจะนําเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้ ทัง้จาํนวน 

• กองทุนรวมน้ีอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องตํา่ อาจไม่สามารถซ้ือขายตราสารหน้ีได้ในเวลาท่ีต้องการหรือในราคาท่ีเหมาะสม 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผู้ลงทุนสามารถ

ยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ี

มีคาํสัง่ไว ้

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบคุคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลใดท่ีทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั 

Principal Daily Income Fund (PRINCIPAL iDAILY) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั  

(Principal Daily Income Fund,  PRINCIPAL iDAILY) 

ประเภทโครงการ กองทนุตราสารหน้ี 

โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

•  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDAILY-R)  

•  ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDAILY-D)  

•  ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDAILY-A)  

•  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDAILY-I) 

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดาและผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุน

กําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุน

ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทั

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ใน

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDAILY–C) 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากที่

เสนอขายทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/

หรอื ภาคเอกชนที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ได้รบั

การยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อก

ตราสารอยู่ ในอันดับที่ สามารถลงทุ นได้  (Investment Grade) ในกรณี ตราสารดังกล่ าวเป็น 

Subordinated Debt จะต้องได้รบัอันดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัที่

สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านัน้ โดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน

รอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

กองทุนอาจทําธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

ได้ รวมถึงลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวิธอืื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

หรอืตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงนิฝากในสถาบัน

การเงนิตามกฎหมายไทยที่มอีายขุองตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี และ

บรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอื

การหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มสีนิคา้ตวัแปร

เป็นอัตราดอกเบี้ย, สญัญาเครดิตอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน 

ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   

 

 

 
ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง

อตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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การป้องกันความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัยส์นิที่ลงทุน

ในต่างประเทศ 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

1,000 บาท  

มูลค่าขัน้ตํ่าในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ไมกํ่าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ

จดัการกองทุนรวม 

วนัที ่22 มนีาคม 2555 

วนัท่ีจดทะเบียน  วนัที ่11 เมษายน 2555 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั         4                                                                                        

 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวั

ขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน  อัตรา

แลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มูลพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุน

ในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดย

คดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะ

ตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่

ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง: กองทุนจะพจิารณาลงทุนโดยคาํนึงถงึสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ

ตดัสนิใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยสําคญั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและความ

เสีย่งทีกํ่าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของแต่ละกองทุน 

3. ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit  Risk) คอื 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น 

ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผูอ้อกตรา

สารหน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  กองทุนจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และประเมนิ

ปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร เพื่อใหม้ ัน่ใจใน

คุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผู้ออกตราสาร

อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทั

จดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

4. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่อตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมา

จากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  

แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหปั์จจยัที่เกีย่วขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล 

นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการ

ตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของ

ประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยั

เหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และ

นโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิ

ต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของคา่เงนิที่เกดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลคา่หน่วยลงทุน (NAV) 

ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา

แลกเปลีย่น(Hedging) ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทนุในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

7. ความเส่ียงจากการทําสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ้นลงผนัผวน (volatile) 

มากกว่าหลกัทรพัย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่า

การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะกําหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความเสีย่ง 

และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อลดความเสีย่ง

ในส่วนน้ี และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนที่เพิม่ขึน้ 

หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการที่

คูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธรุกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้

ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งที่เกดิจาการ

คาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ทําใหไ้ดร้บัผลตอบแทน

ตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีส่วนใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลือกลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดย

บรษิทั หรือสถาบนัการเงนิที่มคีวามมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได ้

รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคมุระดบัความเสีย่งที่เกดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
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คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

 (1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 (2)  กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

10,000 ลา้นบาท ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

 (3)  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

กองทุนรวมน้ีเหมาะสําหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และนิตบิุคคลที่ตอ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ตราสารหน้ี ทัง้ใน และ/หรือต่างประเทศ โดยเข้าใจความผนัผวนและยอมรบัความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหน้ี

ดงักล่าวได ้ โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-R) : เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิด

โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDAILY-D) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้้

ลงทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขที่

กรมสรรพากรกําหนด 

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iDAILY-A): เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน

รบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-I): เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้้

ลงทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามทีก่รมสรรพากรกําหนด 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-C) : เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่

บรษิทัจดัการกําหนด โดยในเบื้องต้นบรษิทัจดัการจะกําหนดสําหรบัผู้ลงทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชพีภายใต้การบรหิาร

ของบรษิทัจดัการ เท่านัน้  

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษ ี

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากวา่หุน้ได ้

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ 

• เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 

และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาและผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิด

ให้บรกิาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดย

บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทําการทุก

แหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(4)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหน้ี อาจทําใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของผู้

ลงทุนได ้

• ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงนิต้นของผู้ออกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ อินคมั มีนโยบาย

ลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐัหรอืเอกชนทีม่คีณุภาพ และมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีย้และเงนิตน้สงู 

• ในกรณีมกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิตรา

ต่างประเทศ อาจมผีลกระทบทําใหเ้งนิต้นและผลตอบแทนสว่นเพิม่จากการลงทุนในรูปของเงนิบาทผนัผวน แต่ทัง้น้ี

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ของ
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หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในสกุลเงนิต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกบัสกุลเงนิบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทนุในต่างประเทศ เพื่อป้องกนัผลกระทบดงักล่าว 

• กองทุนรวมน้ีไม่ได้ถูกจํากดัโดยกฎเกณฑใ์ห้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มคีวามเสี่ยงตํ่าเช่นเดยีวกบักองทุนรวม

ตลาดเงนิ ดงันัน้ กองทุนรวมน้ีจงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทุนรวมตลาดเงนิ 

• กองทุนรวมน้ีอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีที่มีสภาพคล่องตํ่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหน้ีได้ในเวลาที่

ตอ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน

หรอืไดร้บักําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยง

มากกวา่กองทุนรวมที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจาํนวนทีน้่อยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทุน

สงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสี่ยงเน่ืองจากการลงทุนในตราสาร

ดงักล่าว 

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําใหก้องทุนรวม/เปิดน้ีมี

ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้

ลงทุนทัว่ไป 

(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร 

กองทนุรวมน้ีไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

(6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 

ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ 

(7)   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? 

1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 

2) ผลตอบแทนรวมของดชันีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัน่าลงทุน 

(BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลี่ยนสดัส่วนของตวัชี้วดัตามที่กําหนด เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการลงทุน

ของกองทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ถึงการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนของตวัชี้วดัดงักล่าวให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทุน และผู้

ลงทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ี่สาํนกังานของบรษิทัจดัการ สาํนักงานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนุนการขายและ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(9)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มนีาคม 

วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2556 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น. โดย

ตดิต่อไดท้ี ่ 

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

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

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน 

โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

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 / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

-     กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการจะนําเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรนิซิ

เพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 

- กรณีปกต ิ

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการระหวา่งเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น. โดย

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกติมถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอื

หา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนใหก้บับคุคลดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหต ุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดย

พลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลักฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ใหส้ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้

ผูด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดบั

วนัทีส่ง่คาํส ัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น

ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัทําการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไข

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

- กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการจะนําเงนิคา่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 

เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 

- กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทนุอื่น

ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไข

การขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้กําจดัการถอืหน่วยลงทุน

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุน ไดแ้ก่ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทําการถดัไป ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัจดัการ www.principal.th 

อยา่งไรกต็าม ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้ บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธปิระกาศช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม 

(NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีน

โอกาสแรกทีก่ระทําไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

 

 

 

 

 

http://www.principal.th/
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 

โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 

ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้

แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วย

ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3)    กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

   สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่ว่นกํากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

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) 

90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500  

โทรศพัท ์: 1553 

• สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4)    การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

  ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(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         
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• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

 (3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562)  

บรษิทัจดัการมกีองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 55 กองทุน 

 (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 64,885,416,160.93 บาท 

(5)  รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• 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 ตณัฑเสถยีร   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 ์

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สํานกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 
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• คณุชนัยกานต ์ สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 

พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั  

พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวโุส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 

พ.ศ. 2538 - 2542                พนกังานอาวโุส ฝ่ายกองทุนสาํรองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

• คณุวสชุนม ์ ทรายแก้ว, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2546 - 2550  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร(์วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2554 - ปัจจบุนั              ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กรงุศร ีจาํกดั 

• คณุปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สถติ)ิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

พ.ศ. 2558 - 2560  นกัวเิคราะห ์สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

พ.ศ. 2557 - 2558 ผูแ้นะนําและสนบัสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล.เคท ีซมีโิก้ จาํกดั 

      (7)  รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8)  ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นไปอย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

 (9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผู้

ถอืหน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

Website : www.principal.th

http://www.principal.th/
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

หมายเหตุ   *ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

  **ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดสะสมมลูคา่  

      -ชนิดจา่ยเงนิปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็ 

จากกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เม.ย. 

2561  

- 31 มี.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เม.ย. 

2560  

- 31 มี.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เม.ย. 

2559  

- 31 มี.ค. 2560 

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

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ

การได ้(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดสะสมมลูค่า  

      -ชนิดจ่ายเงนิปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.77 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.77 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.77 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.72 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.72 

0.556 0.558 0.563 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดสะสมมลูค่า  

      -ชนิดจ่ายเงนิปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 

0.428 

0.428 

0.428 

0.321 

0.428 

0.428 

0.428 

0.428 

0.321 

0.428 

0.427 

0.427 

0.427 

- 

0.427 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดสะสมมลูค่า  

      -ชนิดจ่ายเงนิปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

0.040 0.040 0.040 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.22 0.075 0.075 0.075 

2.  ค่าใชจ่้ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.72 0.021 0.022 0.021 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.008 0.008 0.006 

o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 0.011 0.012 

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.003 0.003 0.003 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี
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      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

-ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดสะสมมลูคา่  

      -ชนิดจา่ยเงนิปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

-ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดสะสมมลูคา่  

      -ชนิดจา่ยเงนิปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

-ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดสะสมมลูคา่  

      -ชนิดจา่ยเงนิปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซือ้ขาย

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองที่

กําหนดในโครงการ (Exit Fee) 
ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 330.84 

• Port Folio Duration : 0.2405 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -0.01
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    
  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี         598,997,756.03   61.49  

 หุน้กู้      
  Rate BBB+         153,593,983.62   15.77  

 ตัว๋แลกเงนิ          152,019,957.60   15.61  

 เงนิฝากธนาคาร            41,970,366.95   4.31  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 เงนิฝากธนาคารต่างประเทศ           31,938,746.68   3.28  

อ่ืน ๆ             

 หน้ีสนิอื่น  (4,413,068.74)  (0.46) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ          974,107,742.14    100.00 

หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตามราคาตลาด   

(บาท)* % NAV 

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 598,997,756.03 61.49 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 73,909,113.63 7.59 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 305,613,941.22 31.37 

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

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์(ไทย)จาํกดั 

(มหาชน) 

- - A- 19,837,711.75 19,839,505.66 

2 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคาร กรงุไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA+ 8,955.86 8,964.14 

3 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) - - A 22,079,787.44 22,121,897.15 

4 เงนิฝาก

ธนาคาร

ต่างประเทศ 

Bank of China Ltd. - 06/02/2020 A+ 31,754,000.00 31,938,746.68 

5 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/04/2019 N/A 61,000,000.00 60,991,790.62 

6 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/04/2019 N/A 87,200,000.00 87,132,983.31 

7 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/04/2019 N/A 46,600,000.00 46,546,439.82 

8 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/04/2019 N/A 80,000,000.00 79,910,675.20 

9 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/05/2019 N/A 42,500,000.00 42,439,811.08 

10 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/05/2019 N/A 14,500,000.00 14,475,209.79 

11 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/05/2019 N/A 38,700,000.00 38,621,790.78 

12 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/05/2019 N/A 9,400,000.00 9,377,898.25 

13 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/05/2019 N/A 10,000,000.00 9,976,548.30 

14 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/05/2019 N/A 24,600,000.00 24,534,362.28 

15 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/05/2019 N/A 42,600,000.00 42,486,682.72 

16 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/06/2019 N/A 30,000,000.00 29,889,613.20 

17 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/07/2019 N/A 11,100,000.00 11,051,615.10 

18 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/07/2019 N/A 5,200,000.00 5,175,439.36 

19 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/07/2019 N/A 37,000,000.00 36,814,883.82 

20 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/07/2019 N/A 20,000,000.00 19,893,603.20 

21 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 19/09/2019 N/A 40,000,000.00 39,678,409.20 

22 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิง่ จาํกดั - 09/05/2019 BBB 50,000,000.00 49,883,214.50 

23 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิง่ จาํกดั - 19/09/2019 BBB 23,000,000.00 22,744,292.90 

24 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซแีอสเสท คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 09/05/2019 BBB+ 30,000,000.00 29,934,077.70 

25 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซแีอสเสท คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 24/09/2019 BBB+ 10,000,000.00 9,892,673.70 

26 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซแีอสเสท คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

  

- 26/09/2019 BBB+ 40,000,000.00 39,565,698.80 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

27 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิ

เคชัน่ จํากดั 

- 27/03/2020 BBB+ 10,000,000.00 10,003,570.80 

28 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมวินิ

เคชัน่ จํากดั 

- 28/05/2020 BBB+ 18,000,000.00 18,006,607.62 

29 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ  ลสีซิง่ จาํกดั

(มหาชน) 

- 02/05/2019 BBB+ 20,000,000.00 20,070,930.00 

30 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ  ลสีซิง่ จาํกดั

(มหาชน) 

- 29/05/2019 BBB+ 15,000,000.00 15,028,736.70 

31 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ  ลสีซิง่ จาํกดั

(มหาชน) 

- 04/06/2019 BBB+ 30,000,000.00 30,049,863.60 

32 หุน้กู ้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ  ลสีซิง่ จาํกดั

(มหาชน) 

- 20/06/2019 BBB+ 10,000,000.00 10,008,434.90 

33 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) - 15/07/2019 BBB+ 25,000,000.00 25,346,926.25 

34 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) - 25/05/2020 BBB+ 25,000,000.00 25,078,913.75 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS 

Rating 

AAA     อนัดบัเครดติสงูสดุ มคีวามเสีย่งตํ่าที่สดุ บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูสดุ และไดร้บั

ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสีย่งตํ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบั AAA  

A มคีวามเสีย่งในระดบัตํ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มคีวาม

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการชําระหน้ีที่

อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะ

ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้

ความสามารถในการชําระหน้ีอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มเ่พยีงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ า และอาจจะหมด

ความสามารถหรอืความตัง้ใจในการชําระหน้ีไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม

อื่นๆ  
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C มคีวามเสีย่งในการผดินัดชําระหน้ีสูงที่สุด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามกําหนดอย่าง

ชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอือ้อํานวยทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการ

ชําระหน้ีได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยูใ่นสภาวะผดินดัชําระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถชําระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามกําหนด 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 
ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการดาํเนินงานส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2562 

นับจากวนัเร่ิม

โครงการ 

(11 เม.ย. 55) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(28 ธ.ค. 61) 

6 เดือน 

(28 ก.ย. 61) 

1 ปี 

(30 มี.ค. 61) 

3 ปี 

(25 มี.ค. 59) 

5 ปี 

(28 มี.ค. 57) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ
11.3458* 11.3105 11.2774 11.2242 10.9601 10.5508 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 10.2302* 10.2230 10.2171 10.2168 10.2142 10.2368 

ชนิดสะสมมลูค่า 11.3335* 11.2984 11.2650 11.2121 10.9490 10.5452 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  11.2556* 11.2415 11.2296 11.2183 - - 

ชนิดกลุ่ม  11.4186* 11.3832 11.3499 11.2969 11.0334 - 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ
1.83% 0.31% 0.61% 1.09% 1.15% 1.46% 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 1.87% 0.31% 0.60% 1.08% 1.17% 1.51% 

ชนิดสะสมมลูค่า 1.81% 0.31% 0.61% 1.09% 1.15% 1.45% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 1.18% 0.34% 0.66% 1.20% - - 

ชนิดกลุ่ม  1.58% 0.31% 0.61% 1.08% 1.14% - 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 2.24% 1.04% 2.70% 3.29% 2.13% 2.06% 

หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการดาํเนนิงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม  

 บรษิทัจดัการลงทุน 

           - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื 1) ผลตอบแทนรวมของดชันพีนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

             2) ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ ีค่ดิคาํนวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืในระดบั 

             น่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 50              

           * NAV ณ วนัที ่29 ม.ีค. 2562 

             ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั   เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จํากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคัม   ทัง้น้ี ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุน

เอง 

 ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมลูการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทั

จดัการ และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ 

ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะ

สามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 

 

  

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ

หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ

แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน

การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั  ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี 

ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 

www.principal.th 

  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 

เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้

ลงทุนตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน

กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอาํนาจ  ทัง้น้ี บริษทั

จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องทําความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: 

KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้

บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจําเป็นต้อง

ดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน

ข้อมลูลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 

 


