
 
  

 
 
 

 

 
• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมั, CIMB - Principal Core Fixed Income Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL 

iFIXED) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร ์ฟิกซ์ อินคมัมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  
และสกลุเงินต่างประเทศอ่ืนๆ ดงันัน้ บริษทัจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท าการลงทุน  นอกจากน้ี เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้
ลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 
ทัง้จ านวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผู้
ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความ
เส่ียงอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ตดัสินใจลงทุนผลตอบแทนและความเส่ียงก่อน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั โดย
มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 7 ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั  
Principal Core Fixed Income Fund (PRINCIPAL iFIXED) 
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ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั  
Principal Core Fixed Income Fund, (PRINCIPAL iFIXED)  

ประเภทโครงการ ตราสารแห่งหนี้ 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R) 
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชือ่ย่อ : PRINCIPAL iFIXED -D) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (ชือ่ย่อ : PRINCIPAL iFIXED -A)  
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ย่อ : PRINCIPAL iFIXED -I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iFIXED –C)  
ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทนุทุกชนิดตามเงือ่นไขทีก่องทุน
ก าหนดบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งัไมไ่ด้
เปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีเ่สนอขายทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บั
การจดัอันดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รบัอันดับความ
น่าเชือ่ถอืของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เท่านัน้ กองทุนจะ
น าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจท าธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)  
และ การกูย้มืและการขายโดยมสีญัญาขายคืน (Repo) รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นใด หรอืหา
ดอกผลโดยวิธือื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรอืตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายไทย ทีม่อีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แลว้แต่กรณ ีและบรษิทัจดัการอาจจะ
ลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่
ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่สีนิคา้ทีม่ตีวัแปรเป็น
อตัราดอกเบี้ย, สญัญาเครดติอนุพนัธ์ เป็นต้น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยมีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อลดความเสี่ยง, ลดค่ าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนั
ความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณทีีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัย์สนิทีล่งทุนในต่างประเทศ  และ
อาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตราสาร
หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก ( Issue/Issuer) ต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) ตามเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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การป้องกนัความเส่ียง 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ 

 

 
 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขาย 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 
วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน
รวม 

ป้องกนัความเสยีงจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : 1,000.00 บาท    
ชนิดสะสมมลูค่า   : 1,000.00 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 
 

ไมก่ าหนด 

วนัที ่2 พฤศจกิายน 2555 

 
วนัที ่7 ธนัวาคม 2555 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจาก
ความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน 
อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจาย
การลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อก าหนดสดัสว่นการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่
ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถงึภาวะเศรษฐกิจ  
การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2.    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนไวไ้ด ้หรอื
ขายตราสารได ้แต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถงึสภาพคล่องในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภทต่างๆ 
ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

3.    ความเส่ียงทางธุรกิจ  (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit  
Risk) คอื ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความ
เสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  กองทุนจะวเิคราะห์และประเมนิคณุภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และ
ประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร 
เพื่อใหม้ ัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของ
บรษิทัผูอ้อกตราสารอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพ
ของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

4.     ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการที่อตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนั
เป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  
แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหปั์จจยัที่เกีย่วขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบาย
รฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย  และใช้
ประกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัรา
ดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่ง
ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ 
โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนได้มกีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง 
คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็น
สกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่า
หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที่
ลงทุนได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่น(hedging) ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

7. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน 
(volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวยอ่มท าใหส้นิทรพัยม์คีวาม
ผนัผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะก าหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวดั ติดตาม
ความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มีระบบที่เหมาะสมในการบรหิารความเสียงจากการลงทุนในตราสาร
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อนุพนัธ ์เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี และในกรณีทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปร
เป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว อาจท าให้ กองทุนเสยี
โอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้
อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่คูส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุน
จะท าธรุกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งที่เกดิ
จาการคาดการณ์ทิศทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้างองิผดิพลาด หรอืเกิดความผนัผวนของสนิทรพัย์หรอืตัวแปรอ้างองิ ท าให้
ไดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีส่วนใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืได้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออก
โดยบรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดอายตุราสารเมื่อรอ้ง
ขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคมุระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
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ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
 เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  

 (2)   กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

 10,000 ลา้นบาท 

(3)      กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และนิตบิุคคลทีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากกาลงทุนในตราสารหน้ี ทัง้
ใน และ/หรอืต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหน้ีดงักล่าวได ้ โดย
กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดงันี้ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iFIXED-R)  : เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิด
โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

• ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iFIXED -D) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/
สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไป
ตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iFIXED -A): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน
รบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iFIXED -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/
สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามที่
กรมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iFIXED-C) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยในเบือ้งตน้บรษิทัจดัการจะก าหนดส าหรบัผูล้งทุนกองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ เท่านัน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติ
บุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อน
วนัเปลี่ยนแปลง 

• เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ทีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี ทัง้ใน และ/
หรอืต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้แต่อยา่งไรกต็าม
กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ   

• เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากวา่หุน้ได้ 
• เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ  
ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อ
เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

(4)      ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน ? 

• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้จากการลงทุนในตราสารหน้ี อาจท าใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของผูล้งทุน
ได ้

• ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิต้นของผูอ้อกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิคอร ์ฟิกซ ์อนิคมั มนีโยบาย
ลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐัหรอืเอกชนทีม่คีณุภาพ และมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิตน้สงู 

• ในกรณีมกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิตรา
ต่างประเทศ 

• อาจมผีลกระทบท าใหเ้งนิตน้และผลตอบแทนสว่นเพิม่จากการลงทุนในรปูของเงนิบาทผนัผวน  
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• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)  
กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่า
จงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งเน่ืองจากการลงทุนในตราสาร
ดงักล่าว 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวม/เปิดน้ีมี
ความเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุน
ทัว่ไป 

(5)      กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผูป้ระกนัเงินลงทุน  หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น หรือไม่อย่างไร ? 
  ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

(6)     การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุในกรณีทีม่กีางลงทนุในตา่งประเทศกองทนุจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ 

(7)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา 
                 เท่าใด?  

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรยีบเทยีบกบั  
1)  ค่าเฉลีย่ระหวา่งผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 และ

ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ีค่ดิค านวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB 
ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 หรอื  

2) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.5  ผลตอบแทนรวมของ
ดชันีหุน้กูท้ี่คดิค านวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 10.5 และ ดชันี Barclays  Global Aggregate 1-3 Year TR ปรบัดว้ยตน้ทุนการ
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 79 

บรษิทัจดัการจะใชต้วัชี้วดัตามขอ้ (1) ในการวดัผลการด าเนินงานในช่วงเริม่ตน้ของกองทุน 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาก าหนดเกณฑม์าตรฐานหรอืตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทุนใหม ่เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคห์รอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดย
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 90 วนัก่อนการเปลีย่นแปลง ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีส่มาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุน หรอืหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งก าหนด โดย 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารท่ีลงทุน 
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(ก)  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนเฉพาะภายในประเทศบรษิทัจดัการจะเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัตามขอ้ (1)  
(ข)  ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะเปรยีบเทียบกบัตวัชี้วดัตามข้อ  (2) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนสดัส่วนตวัชี้วดัตามขอ้ (2) เพื่อใหส้อดคล้องกบัสดัส่วนการลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่
กองทุนเขา้ลงทุนดว้ย  

อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัที่ใช้ในการเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน อนัเน่ืองมาจากปัจจยั
ภายนอก เช่น ผูใ้หบ้รกิารดชันีมกีารยกเลกิการค านวณดชันีซึง่กองทุนมกีารน าดชันีนัน้มาใชเ้ป็นตวัชี้วดั หรอืการเปลีย่นแปลง
ตวัชี้วดัตามที่หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด เป็นต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถงึ
การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบดงักล่าว  
แต่จะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  และประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 (8)   เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

(9)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน  
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2556 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    
          1.1 ขายหน่วยลงทุน 
        ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน  

ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการชายหรอืรบัซือ้คนืที่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน โดยท่าน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี  กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
 

ไม่ป้องกนัความเส่ียง 
มีการลงทุนใน 

เงินตราต่างประเทศ 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
-  กรณีอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว สบัเปลี่ยนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิเดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิเดลีต่ราสารรฐัระยะสัน้ ที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิลเดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 
ภายใน 5 วนั 

 - กรณีปกต ิ
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษัท 
จดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัรบัซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ี
ขึน้และด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสิทธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคล
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?  
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผูดู้แลผลประโยชน์

ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  



กองทนุเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์  อินคมั 9 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น
ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
     -  กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว สบัเปลี่ยนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิ
เพิลเดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิลเดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รบั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิเดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการ
นบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

  -  กรณีปกต ิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน)  หรอืกองทุนอื่น
ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการ
ขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ไดภ้ายใน
วนัท าการถดัไป  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ให้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

มี บริษัทจดัการจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 
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• กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะ
ไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัการปฏบิตังิาน  

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) จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 
ไมม่ ี

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่2 กรกฏาคม 2562  เป็นตน้ไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                        กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                    กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา          กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร       

(2)  รายช่ือผู้บริหาร (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฏาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ  
• คณุโช ซู ฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

 (3) จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 
มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 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 ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ์  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)     
                                             มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ  
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุชนัยกานต ์ สวสัดิฤกษ์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 
พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั  Head of Fixed Income Fund Manager, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวโุส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 
พ.ศ. 2538 - 2542                พนกังานอาวโุส ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

• คณุวสชุนม ์ ทรายแก้ว, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2546 - 2550  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร(์วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2554 - ปัจจบุนั              ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กรงุศร ีจ ากดั 

• ปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สถติ)ิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
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พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  นกัวเิคราะห ์สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
พ.ศ. 2557 - 2558  ผูแ้นะน าและสนบัสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

(7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777  

และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืที่บรษิทัจดัการแต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(8) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ธ.ค. 2560 - 30 
พ.ย. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ธ.ค. 2559 - 30 
พ.ย. 2560 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ธ.ค. 2558 - 30 
พ.ย. 2559 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่   

ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
- ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมลูคา่ 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

0.664 0.665 0.666 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
- ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมลูคา่ 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 

0.535 0.535 0.535 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
- ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมลูคา่ 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

0.040 0.040 0.040 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
- ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมลูคา่ 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

0.075 0.075 0.075 

2.   คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.014 0.015 0.016 
o  คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o  คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 0.011 0.012 
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หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรือภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
               ** ไมร่วมคา่นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 114.97 
• Port Folio Duration : 1.8456 
• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : รอ้ยละ -0.38 
- ชนิดสะสมมลูคา่   : รอ้ยละ -0.38 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : รอ้ยละ -0.38

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ี
ระบไุว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ธ.ค. 
2560 - 30 พ.ย. 

2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ธ.ค. 
2559 - 30 พ.ย. 

2560 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ธ.ค. 
2558 - 30 พ.ย. 

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

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.002 0.002 0.002 
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่วารสารและสิง่พมิพ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.002 0.002 0.002 
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ

การขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.54  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.54  

 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียม 
ท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
- ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมลูคา่ 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
           ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
           ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
           ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
           ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 
           ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

 
ยกเวน้ 

- 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

- 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
- ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมลูคา่ 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

 
ยกเวน้ 

- 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

- 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง  
- กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ      
 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    
  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี  1,039,602,756.84  16.39 

  อายคุงเหลอื 1 - 3  ปี  556,440,265.77  8.77 

 พนัธบตัรรฐับาล  
   

  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี  106,323,857.08  1.68 

  อายคุงเหลอื 1 - 3 ปี  817,023,097.53  12.88 

  อายคุงเหลอื 3 - 7 ปี  401,759,897.44  6.33 

 หุน้กู้  
   

  Rate  AAA  119,913,262.43  1.89 

  Rate  AA+  152,010,030.65  2.39 

  Rate  AA  199,021,453.38  3.13 

  Rate  AA-  350,009,259.19  5.52 

  Rate  A+  107,543,820.60  1.70 

  Rate  A  425,301,381.66  6.70 

  Rate  A-  985,401,959.21  15.54 

  Rate  BBB+  660,625,324.60  10.42 

  Rate  BBB  299,880,938.44  4.73 

 พนัธบตัรรฐัวสิาหกจิ  16,873,495.73  0.27 

 เงนิฝากธนาคาร  118,839,244.53  1.87 
อ่ืนๆ          

 หน้ีสนิอื่น  (13,634,136.14)  (0.22) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   6,342,935,908.94  100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
  

*2 อนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้   
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
กลุ่มของตราสาร มลูค่าตาม  

 ราคาตลาด % NAV 
 (บาท)*  

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 2,921,149,874.66 46.05 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 118,839,244.53 1.87 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 3,260,797,127.89 51.14 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 25,534,120.46 25,541,683.65 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 59,795.70 59,889.66 

3 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) - - A 93,010,479.45 93,237,671.22 

4 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 06/12/2018 N/A 89,200,000.00 89,184,117.94 
5 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/12/2018 N/A 41,300,000.00 41,269,007.65 
6 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/01/2019 N/A 147,100,000.00 146,914,043.54 
7 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/01/2019 N/A 175,300,000.00 174,953,065.52 
8 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 24/01/2019 N/A 74,100,000.00 73,925,828.69 
9 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 31/01/2019 N/A 48,800,000.00 48,680,000.31 
10 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/02/2019 N/A 47,300,000.00 47,174,322.48 
11 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/02/2019 N/A 80,000,000.00 79,767,254.40 
12 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/02/2019 N/A 100,000,000.00 99,690,931.00 
13 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/02/2019 N/A 74,000,000.00 73,739,262.48 
14 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/03/2019 N/A 49,000,000.00 48,796,205.57 
15 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/03/2019 N/A 6,000,000.00 5,973,921.78 
16 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/05/2019 N/A 80,300,000.00 79,772,664.28 
17 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 06/06/2019 N/A 30,000,000.00 29,762,131.20 
18 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/05/2020 N/A 41,100,000.00 40,978,504.29 
19 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 27/08/2020 N/A 127,000,000.00 127,456,333.86 
20 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/09/2020 N/A 266,500,000.00 265,576,617.48 
21 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 12/03/2021 N/A 123,000,000.00 122,428,810.14 
22 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 14/07/2021 N/A 692,500,000.00 752,919,274.63 
23 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 13/06/2019 N/A 54,100,000.00 55,729,484.97 
24 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 13/08/2019 N/A 48,500,000.00 50,594,372.11 
25 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 26/06/2020 N/A 62,700,000.00 64,103,822.90 
26 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/2022 N/A 357,200,000.00 357,281,177.27 
27 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2026 N/A 45,600,000.00 44,478,720.17 
28 พนัธบตัร บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่

อาศยั 
- 29/11/2020 AA- 16,900,000.00 16,873,495.73 

29 หุน้กู้ ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/01/2021 AAA 56,000,000.00 55,783,798.00 

30 หุน้กู้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/11/2020 A+ 22,200,000.00 22,239,090.65 

31 หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 30/06/2020 A 20,000,000.00 20,737,503.00 

32 หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั - 22/08/2021 A 5,000,000.00 5,371,807.00 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

(มหาชน) 
33 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอร์

แซล คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 
- 02/08/2021 BBB+ 43,200,000.00 43,432,769.38 

34 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/01/2019 BBB+ 10,000,000.00 10,067,645.30 

35 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั 
(มหาชน) 

- 05/08/2020 BBB+ 30,000,000.00 30,537,317.70 

36 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/04/2021 BBB+ 44,500,000.00 44,333,474.77 

37 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/05/2021 A- 42,000,000.00 42,186,752.58 

38 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 23/05/2022 A- 52,900,000.00 51,984,157.64 

39 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 25/07/2022 A- 35,800,000.00 35,832,351.74 

40 หุน้กู้ บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน)  

- 29/04/2019 BBB 7,000,000.00 7,034,518.33 

41 หุน้กู้ บรษิทั ซเีค เพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 18/06/2021 A- 33,900,000.00 33,997,546.58 

42 หุน้กู้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิ
เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

- 29/09/2021 A+ 11,300,000.00 11,257,769.64 

43 หุน้กู้ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั 
(มหาชน) 

- 09/05/2021 A- 10,000,000.00 10,554,651.40 

44 หุน้กู้ บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร 
จ ากดั 

- 09/05/2021 A- 52,800,000.00 53,130,379.10 

45 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 28/11/2021 BBB+ 44,300,000.00 44,351,029.18 

46 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์
แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/06/2022 A- 63,700,000.00 64,078,520.69 

47 หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

- 15/12/2022 A- 33,100,000.00 33,200,614.40 

48 หุน้กู้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสีซิง่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/12/2018 BBB+ 40,000,000.00 40,192,855.60 

49 หุน้กู้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสีซิง่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 13/12/2018 BBB+ 50,000,000.00 50,224,468.00 

50 หุน้กู้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสีซิง่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 10/08/2020 BBB+ 44,100,000.00 44,203,975.89 

51 หุน้กู้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสีซิง่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/02/2021 BBB+ 68,300,000.00 67,947,035.16 

52 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ - 17/12/2018 AA- 35,000,000.00 35,458,611.65 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์  อินคมั 18 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั 
53 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั 
- 21/12/2019 AA- 33,200,000.00 33,520,077.22 

54 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์
กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั 

- 08/09/2021 AA- 70,800,000.00 70,642,499.03 

55 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์
กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั 

- 23/06/2022 AA- 13,600,000.00 13,950,798.94 

56 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์
กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั 

- 21/06/2025 AA- 92,300,000.00 95,983,559.17 

57 หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั 
(มหาชน) 

- 25/02/2019 AA+ 18,000,000.00 18,115,872.48 

58 หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั 
(มหาชน) 

- 12/03/2020 AA+ 20,000,000.00 20,634,327.80 

59 หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั 
(มหาชน)  

- 25/02/2021 AA+ 23,200,000.00 23,343,398.96 

60 หุน้กู้ บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) 
จ ากดั 

- 23/05/2019 AAA 20,700,000.00 20,938,276.04 

61 หุน้กู้ บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) 
จ ากดั 

- 26/11/2019 AAA 43,100,000.00 43,191,188.39 

62 หุน้กู้ บรษิทั กรงุไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์
ลสี จ ากดั (มหาชน) 

- 28/03/2022 A- 33,000,000.00 32,743,572.28 

63 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 10/11/2019 BBB 43,800,000.00 43,857,637.30 

64 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 10/02/2020 BBB 53,600,000.00 54,253,535.15 

65 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 28/02/2021 BBB 67,000,000.00 67,436,817.22 

66 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 29/10/2019 A- 20,000,000.00 20,208,072.40 
67 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 29/05/2020 A- 20,000,000.00 20,054,516.00 
68 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 08/11/2020 A- 37,400,000.00 37,675,625.66 
69 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 14/12/2021 A- 43,700,000.00 43,984,034.22 
70 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 17/08/2019 A- 17,200,000.00 17,345,535.39 

71 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 27/11/2020 A- 26,500,000.00 26,547,592.94 

72 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 10/03/2019 A- 29,800,000.00 30,025,136.92 

73 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/07/2019 A- 27,400,000.00 27,619,060.81 

74 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/06/2020 A- 40,800,000.00 41,280,459.17 
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75 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 04/08/2020 A- 40,100,000.00 40,378,577.51 

76 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 01/12/2020 A- 58,100,000.00 58,392,267.40 

77 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/12/2020 A- 24,300,000.00 24,226,139.42 

78 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2021 A- 41,300,000.00 41,166,821.13 

79 หุน้กู้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/02/2019 BBB 20,000,000.00 20,053,766.80 

80 หุน้กู้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)  

- 07/07/2019 BBB 22,000,000.00 22,089,366.42 

81 หุน้กู้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/02/2020 BBB 53,800,000.00 53,972,551.66 

82 หุน้กู้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/02/2021 BBB 20,900,000.00 21,017,672.86 

83 หุน้กู้ บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) - 16/05/2019 A- 23,400,000.00 23,433,057.41 
84 หุน้กู้ บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) - 01/09/2019 A- 21,400,000.00 21,570,379.53 
85 หุน้กู้ บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) - 18/08/2020 A- 27,300,000.00 27,521,932.07 
86 หุน้กู้ บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) - 23/02/2021 A- 34,900,000.00 34,868,430.85 
87 หุน้กู้ บรษิทั ทสิโก ้โตเกยีว ลสิซิง่ 

จ ากดั 
- 17/03/2019 AA+ 38,400,000.00 38,572,766.60 

88 หุน้กู้ บรษิทั ทสิโก ้โตเกยีว ลสิซิง่ 
จ ากดั 

- 27/07/2020 AA+ 40,000,000.00 40,268,691.20 

89 หุน้กู้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/07/2020 A+ 30,700,000.00 30,989,836.55 

90 หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) 

- 15/03/2021 A+ 7,600,000.00 7,562,855.99 

91 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/09/2020 AA 25,000,000.00 25,120,908.75 

92 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/03/2022 AA 51,000,000.00 51,445,651.77 

93 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/2023 AA 17,000,000.00 16,806,161.58 

94 หุน้กู้ บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/01/2022 AA- 37,000,000.00 37,308,316.19 

95 หุน้กู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั - 21/03/2021 AA+ 11,100,000.00 11,074,973.61 
96 หุน้กู้ บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) - 02/10/2019 A- 5,000,000.00 5,128,290.95 
97 หุน้กู้ บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล 

กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 25/07/2020 BBB+ 27,200,000.00 27,230,181.93 

98 หุน้กู้ บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล - 16/11/2020 BBB+ 36,400,000.00 36,503,128.84 
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กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
99 หุน้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร
เช่าดบับลวิเอชเอพรเีมีย่ม โก
รท 

- 30/03/2021 A 28,700,000.00 28,701,471.45 

100 หุน้กู้ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 05/10/2022 A 55,100,000.00 54,378,145.37 

101 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/07/2020 A- 39,700,000.00 40,441,972.36 

102 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/07/2021 A- 56,000,000.00 55,838,809.04 

103 หุน้กู้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

- 16/12/2021 AA 30,000,000.00 30,689,263.80 

104 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 
โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

- 17/08/2022 AA- 62,100,000.00 63,145,396.99 

105 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/02/2020 BBB+ 23,800,000.00 23,932,385.12 

106 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/03/2021 BBB+ 28,100,000.00 28,195,837.16 

107 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- 02/08/2021 BBB+ 36,200,000.00 36,338,990.62 

108 หุน้กู้ บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 05/10/2021 A+ 35,200,000.00 35,494,267.77 

109 หุน้กู้ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 

- 20/11/2020 A 18,800,000.00 19,025,600.00 

110 หุน้กู้ บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 25/04/2019 A- 19,800,000.00 19,858,469.00 

111 หุน้กู้ บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 08/08/2019 A- 20,000,000.00 20,607,343.40 

112 หุน้กู้ บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 21/11/2020 A- 27,800,000.00 27,598,801.67 

113 หุน้กู้ บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 12/11/2020 A- 26,500,000.00 26,725,019.99 

114 หุน้กู้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 24/02/2020 BBB+ 41,800,000.00 41,951,599.40 

115 หุน้กู้ บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

- 27/01/2020 BBB 10,000,000.00 10,165,072.70 

116 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอนอนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 17/01/2019 A 19,900,000.00 20,320,546.31 

117 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอนอนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 15/05/2020 A 10,000,000.00 10,296,194.40 
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118 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอนอนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 18/05/2020 A 13,000,000.00 12,998,516.83 

119 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอนอนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 14/08/2020 A 10,000,000.00 10,223,767.60 

120 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอนอนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

- 18/07/2021 A 16,800,000.00 17,960,459.49 

121 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอนอนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 14/03/2023 A 22,500,000.00 22,284,026.11 

122 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 27/04/2021 A- 17,200,000.00 17,120,315.84 

123 หุน้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล 
โกรท 

- 17/08/2021 AA 74,300,000.00 74,959,467.48 

124 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 07/09/2020 A 26,400,000.00 26,597,478.07 

125 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 26/12/2022 A 54,700,000.00 54,483,617.75 

126 หุน้กู้ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง 
จ ากดั (มหาชน) 

- 04/12/2019 BBB+ 20,000,000.00 20,577,596.77 

127 หุน้กู้ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง 
จ ากดั (มหาชน) 

- 30/12/2020 BBB+ 40,000,000.00 42,627,781.60 

128 หุน้กู้ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง 
จ ากดั (มหาชน) 

- 30/11/2020 BBB+ 28,100,000.00 27,977,252.18 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    
  

*2 อนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี    
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   
AAA     อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมาก

จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทาง
ธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทาง
ธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง บริษัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ  แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมือ่เทยีบกบัอนัดบัเครดติที่
อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง  และจะไดร้บัผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชดัเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจ
ในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สงูทีสุ่ด บรษิทัไมม่คีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยั
เงือ่นไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไมส่ามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ได้ตามก าหนด 

 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบั
เดยีวกนั 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 61 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 
(7 ธ.ค.55) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (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) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.7088* 11.6630 11.6263 11.5633 11.1084 10.2386 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิคอร ์ฟิกซ์ อนิคมั –
ชนิดสะสมมลูค่า 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) 

2.67% 0.39% 0.65% 1.24% 1.78% 2.72% 

3.06% 0.83% 1.15% 1.77% 2.15% 2.96% 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.7230* 11.6771 11.6404 11.5768 11.1196 10.2403 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิคอร ์ฟิกซ์ อนิคมั-ขาย
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ตวัชีว้ดั (Benchmark) 

2.69% 0.39% 0.65% 1.24% 1.79% 2.74% 

3.06% 0.83% 1.15% 1.77% 2.15% 2.96% 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิคอร ์ฟิกซ์ อนิคมั-ชนิด
ผูล้งทุนกลุ่ม 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) 

11.7150* 11.6691 11.6326 11.5694 11.1161 n/a 
3.58% 0.39% 0.65% 1.24% 1.77% n/a 

2.76% 0.83% 1.15% 1.77% 2.15% n/a 
 

หมายเหต ุ:   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ 
          - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ค่าเฉลีย่ระหว่างอตัราผลตอบแทนของดชันีตราสารหนี้พนัธบตัรรฐับาลทีม่อีายุคงเหลอืตัง้แต่ 1-3 ปี   
            50% และดชันีตราสารหนี้ของหุน้กูเ้อกชนทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัน่าลงทนุทีม่อีายคุงเหลอืตัง้แต่ 1-3 ปี ทีป่ระกาศ 
            โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 50% 
          * NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561 

             - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 



 

 
 

 



 

 
                                                                                                 รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 

  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร ์ฟิกซ์ อินคมั   เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร์ ฟิกซ์ อินคัม ทัง้น้ี ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร ์ฟิกซ์ อินคมั ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จาก
บริษทัจดัการ 

➢ 
 
 
➢ 

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและ
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถนน
หลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

➢  บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดั
ความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและ
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client 
Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูล
เก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบั
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ 
การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


