
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มกราคม 2562

 

 
• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั, CIMB - Principal Daily Income Plus Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL DPLUS) 

โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนรวมน้ีไม่ได้ถกูจาํกดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงตํ่าเช่นเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ดงันัน้ 

กองทุนรวมน้ีจึงมีความเส่ียงสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79  ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จึงอาจทํา

ให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  และสกลุเงินต่างประเทศอ่ืนๆ ดงันัน้ บริษทัจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ 

เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจาก

สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน 

และค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน 

• กองทุนรวมน้ีไม่ได้ถกูจาํกดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงตํ่าเช่นเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ดงันัน้ 

กองทุนรวมน้ีจึงมีความเส่ียงสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รบั

ความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของ

ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมี

คาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือชี้ชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พริน

ซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั  

Principal Daily Income Plus Fund (PRINCIPAL DPLUS) 
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ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั  

Principal Daily Income Plus Fund, (PRINCIPAL DPLUS)  

ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ (ชื่อยอ่ PRINCIPAL DPLUS-R) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดสะสมมลูคา่  (ชื่อยอ่ PRINCIPAL DPLUS -A)  

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ PRINCIPAL DPLUS -I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ PRINCIPAL DPLUS -C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL DPLUS -X) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ทัง้น้ี ผูล้งทนุบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุน

กําหนด สําหรบัการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร 

เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั บรษิทั

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไมน้่อยกว่า 7 วนั 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีเ่สนอขาย

ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชน

ที่ได้รบัการจดัอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ร ับการยอมรบัจาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที่

สามารถลงทุนได ้(investment grade) ในกรณตีราสารดงักล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องไดร้บัอนัดบั

ความน่าเชือ่ถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านัน้ โดย

กองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมสีัญญาขายคืน (Reverse Repo) 

รวมถึงลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอืื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง

ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรอืตราสารที่มี

ลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตาม

กฎหมายไทย ที่มอีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี และบรษิัทจดัการ

อาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิี

อื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่สีนิคา้ทีม่ตีวัแปร

เป็นอตัราดอกเบี้ย, สญัญาเครดิตอนุพนัธ์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิม่รายไดข้องกองทุน ตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยพจิารณาจากสภาวะตลาด

ในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ

ป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ  

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง

อตัราแลกเปล่ียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดสะสมมลูคา่  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

1,000 

1,000 

50,000,000 

1 

1 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืนหน่วยลงทุน ไมก่าํหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม วนัที ่15 มกราคม 2558 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม                                                       วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2558 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความ

ผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อัตรา

ดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มูลพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการ

ลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละ

กองทุน โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ  

การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2.    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนไวไ้ด้ หรอื

ขายตราสารได ้แต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภทต่างๆ 

ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ

ผลตอบแทนและความเสีย่งทีกํ่าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของแต่ละกองทุน 

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

คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตรา

สาร เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งที่เกดิจาก

การทีผู่อ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบีย้ได ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  กองทุนจะวเิคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และ

ประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร 

เพื่อให้ม ัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของ

บรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพ

ของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

4.     ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็น

ผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  

แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหปั์จจยัที่เกี่ยวขอ้งหรอืที่มผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบาย

รฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย และใช้

ประกอบการการตดัสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัรา

ดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่ง

ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดย

ปัจจยัเหลา่น้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนได้มีการวเิคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง 

คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุล

เงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วย

ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา

แลกเปลีย่น(Hedging) ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

7. ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน 

(Volatile) มากกวา่หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวยอ่มทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนั

ผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะกําหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความ

เสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทนุ เพื่อใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อลด

ความเสี่ยงในส่วนน้ี และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตรา

แลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บั

ผลตอบแทนที่เพิม่ขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรก็ตาม กองทุน

ยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่คู่สญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบั

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งที่เกดิจา

การคาดการณ์ทิศทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้างอิงผดิพลาด หรอืเกิดความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ทําให้ไดร้บั

ผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีสว่นใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออก

โดยบรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิที่มคีวามมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อรอ้ง

ขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคมุระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
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(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

20,000 ลา้นบาท  

(3) กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

• เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล ที่มุง่หวงัผลตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรบั

ความเสี่ยงของตราสารทุน และตราสารหน้ี โดยเข้าใจความผนัผวนและรบัความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้

กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-R) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร): เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภท

บุคคลธรรมดา  เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

• ชนิดสะสมมูลคา่ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS -A): เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน

รบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS -I) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) : เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/

สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามทีก่รมสรรพากรกําหนด 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS -C) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร): เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล 

นิตบิุคคล/สถาบนัที่บรษิทัจดัการกําหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสํารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคล และผู้ลงทุนกลุ่ม

กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสใหผู้้

ลงทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) (บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธสิาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนดเท่านัน้) 

• ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL DPLUS -X) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร):เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม

อื่นที่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการ

เดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้าก

ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่

บรษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกบัการเพิม่เติมกลุ่มผู้ลงทุน

อื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปของ

กองทุน 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนกําหนด 

สาํหรบัการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด

ล่วงหน้าผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษ ี

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากวา่หุน้ได ้

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ โดยจะไดร้บัเงนิคนืภายใน T+1 ดงันัน้ ผู้

ถอืหน่วยลงทุนจะไถ่ถอนหน่วยลงทนุเมื่อใดนัน้ขึน้กบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั ระยะเวลา

เป้าหมายในการลงทุน แผนในการใชเ้งนิ และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งของผูล้งทุนแต่ละราย 

(4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้จากการลงทุนในตราสารหน้ี อาจทําใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของผูล้งทุนได ้

• ความสามารถในการชําระดอกเบีย้และเงนิต้นของผูอ้อกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั มนีโยบายลงทุน

ในตราสารหน้ีภาครฐัหรอืเอกชนทีม่คีณุภาพ และมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงนิตน้สงู 

คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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• ในกรณีมกีารลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิตรา

ต่างประเทศ อาจมผีลกระทบทําใหเ้งนิตน้และผลตอบแทนสว่นเพิม่จากการลงทุนในรปูของเงนิบาทผนัผวน แต่อย่างไรกต็าม

กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทนุในต่างประเทศ 

• กองทนุรวมน้ีไมไ่ดถู้กจาํกดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเช่นเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ 

ดงันัน้ กองทุนรวมน้ีจงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทุนรวมตลาดเงนิ 

• กองทนุรวมน้ีอาจมกีารลงทุนในตราสารหน้ีทีม่สีภาพคล่องตํ่า จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขาย ตราสารหน้ีไดใ้นเวลาทีต่อ้งการหรอื

ในราคาทีเ่หมาะสม 

• เน่ืองจากกองทนุมนีโยบายลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่

กองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุน

ในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอื

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

(5)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

      (6)   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนั มีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด ?  

1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

2) ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กู้ทีค่ดิคาํนวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบั 

    น่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณากําหนดเกณฑม์าตรฐานหรอืตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานของกองทุนใหม ่เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ของ

กองทุนแลว้ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 90 วนัก่อนการเปลีย่นแปลง ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ี่

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกําหนด 

อยา่งไรกด็ ีกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานของกองทุน อนัเน่ืองมาจากปัจจยั

ภายนอก เช่น ผูใ้หบ้รกิารดชันีมกีารยกเลกิการคํานวณดชันีซึง่กองทุนมกีารนําดชันีนัน้มาใชเ้ป็นตวัชี้วดั หรอืการเปลีย่นแปลง

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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ตวัชีว้ดัตามทีห่น่วยงานกํากบัดแูลกําหนด เป็นตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถงึ

การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบดงักล่าว แต่จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สาํนักงานของ

บรษิทัจดัการ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  และประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 (8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มกราคม 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2559 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ระหวา่งเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 

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

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

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน  

โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขายอ่ยหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั  

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ อนิคมั พลสั  

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 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์
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ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์เพ่ือรายย่อย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทําการถึงเวลา 

15.00 น. โดยบรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื

บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ

ดําเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไมข่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย

ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

(3) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่จดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฎิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆหากการ

โอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถปฎบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืผู้

มเีงนิลงทุนสูง ตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 9/2555 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทน. 

17/2556 รวมทัง้ทีจ่ะประกาศและแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต เวน้แต่เป็นการโอนมรดก 

บรษิทัจดัการกองทุนมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทั

จดัการ 

(4) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั          9 

• มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์

ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามข้อ (2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่ง

คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(5) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

   ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วยลงทุน)  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

   ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.00 น.(ตามวนั/เวลารบัซื้อคนืหน่วย  

               ลงทุน)  

(6) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 

บรษิทัจดัการ หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด  

บรษิทัจดัการกองทุนมอีาํนาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน  ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้จาํกดั  การถอืหน่วยลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดหุน้วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทั

จดัการ 

(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนได้จากช่องทางใด 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกี่ยวกบั มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนล่าสุด ไดภ้ายในวนัทําการถดัไป ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อยา่งไรกต็ามในกรณี

เกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตขุดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศ

ทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอื

หนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทําไดโ้ดย

ไมช่กัชา้ 

 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
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• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนั

ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการ

นบัแต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ

จะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่

นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้ว

ทัง้หมด 

• บรษิทัจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่

ของบรษิทัจดัการ 

(3)  กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

 สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่ว่นกํากบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูล : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์: 02-2220000 

• สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 0-2263-6000 

(4)  การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

 ไมม่ ี

       คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                      ประธานกรรมการ 

• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา   กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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(2) รายช่ือผู้บริหาร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

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

         มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 64 กองทุน 

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

         มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 63,153,454,317.71 บาท 

     (5)  รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

•  คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

•  คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

•  คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

•  คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

     (6) รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•    คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

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

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

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 

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 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั               ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

•      คณุปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

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

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

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

พ.ศ. 2558 - 2560  นกัวเิคราะห ์สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

พ.ศ. 2557 - 2558  ผูแ้นะนําและสนบัสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั 

       รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

      ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  

      หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

       (8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป 

             อย่างถกูต้อง ? 

           บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

      (9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

           ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร : 02-273-2997 / 02-470-3207 

           นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย  

           ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก 

กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุ

ไว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 

 ก.พ. 2561 

 - 31 ม.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.พ. 

2560   

 - 31 ม.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.พ. 

2559   

 - 31 ม.ค. 2560 

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

1.คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการ

ได*้* 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68  0.5572 0.558 0.5590 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดสะสมมลูค่า  

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.4280 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.428 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.4280 

 

 

 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดสะสมมลูค่า  

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0428 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.043 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0430 

 

 

 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดสะสมมลูค่า  

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0749 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.075 

 

 

 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0750 

 

 

 

2.    คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.0115 0.0122 0.013 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0101 0.011 0.0110 

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0010 0.001 0.0010 

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0004 0.0002 0.0010 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการขาย 

          - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

          - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ไมม่ ี

ไมม่ ี 

ไมม่ ี

ไมม่ ี 

ไมม่ ี

ไมม่ ี 

ไมม่ ี

ไมม่ ี 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงือ่นไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามเงือ่นไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

o ค่าปรบักรณขีายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองที่

กาํหนดในโครงการ 
ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชือ่ - สกุล - ทีอ่ยู่ การออกเอกสาร

แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใบใหม ่กรณหีายและอื่นๆ ที่

เกดิขึน้จรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการโอนเงนิค่าขายคนื ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 253.23 

• Port Folio Duration : 0.2768 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -0.05 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม  2562 

    
มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี         100,613,435.00   1.04  

  อายุคงเหลอื 1-3 ปี       4,110,336,770.39   42.53  

 ตัว๋แลกเงนิ        1,827,645,677.30   18.91  

 หุน้กู ้      
  Rate AAA          170,786,273.00   1.77  

  Rate AA+            20,714,826.60   0.21  

  Rate AA            66,146,728.76   0.68  

  Rate AA-            75,637,845.75   0.78  

  Rate A            50,534,622.00   0.52  

  Rate A-          455,724,683.02   4.71  

  Rate BBB+        1,917,708,231.17   19.85  

  Rate BBB          180,791,547.00   1.87  

 เงนิฝากธนาคาร          474,234,017.90   4.91  
อ่ืนๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่  230,075,975.00   2.38  

 หนี้สนิอื่น  (16,663,901.34)  (0.17) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ        9,664,286,731.55    100.00 
หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

** ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตามราคาตลาด   

(บาท)* % NAV 

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 4,210,950,205.39 43.57 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 474,234,017.90 4.91 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 4,765,690,434.60 49.31 

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

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

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA 44,838,118.70 44,870,143.62 

2 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) - - A 429,167,469.54 429,363,874.28 

3 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 26/11/2020 N/A 100,000,000.00 100,613,435.00 

4 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/02/2019 N/A 184,500,000.00 184,456,262.43 

5 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/02/2019 N/A 19,500,000.00 19,495,385.13 

6 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/02/2019 N/A 337,000,000.00 336,830,128.41 

7 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/02/2019 N/A 312,700,000.00 312,463,727.01 

8 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/02/2019 N/A 15,900,000.00 15,888,312.23 

9 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/02/2019 N/A 131,100,000.00 130,965,823.08 

10 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/03/2019 N/A 63,100,000.00 63,024,267.38 

11 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/03/2019 N/A 159,100,000.00 158,910,526.22 

12 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/03/2019 N/A 200,000,000.00 199,683,998.00 

13 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/03/2019 N/A 186,600,000.00 186,215,529.36 

14 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/03/2019 N/A 139,000,000.00 138,676,106.37 

15 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/04/2019 N/A 306,000,000.00 305,211,967.38 

16 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/04/2019 N/A 197,800,000.00 197,251,856.64 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

17 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/04/2019 N/A 53,400,000.00 53,232,630.52 

18 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/04/2019 N/A 98,100,000.00 97,711,162.99 

19 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/04/2019 N/A 18,400,000.00 18,329,143.99 

20 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/05/2019 N/A 40,000,000.00 39,832,442.00 

21 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/05/2019 N/A 183,900,000.00 183,085,402.08 

22 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/05/2019 N/A 74,100,000.00 73,722,381.21 

23 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/05/2019 N/A 242,800,000.00 241,481,141.96 

24 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/07/2019 N/A 114,700,000.00 113,874,209.32 

25 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/07/2019 N/A 359,000,000.00 356,297,993.68 

26 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/07/2019 N/A 390,000,000.00 386,937,259.80 

27 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/07/2019 N/A 180,000,000.00 178,519,219.20 

28 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 06/12/2019 N/A 120,000,000.00 118,239,894.00 

29 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอม

มวินิเคชัน่ จาํกดั 

- 28/03/2019 BBB+ 290,000,000.00 290,694,828.40 

30 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอม

มวินิเคชัน่ จาํกดั 

- 24/01/2021 BBB+ 200,000,000.00 200,108,760.00 

31 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอม

มวินิเคชัน่ จาํกดั 

- 02/08/2021 BBB+ 73,400,000.00 73,923,815.24 

32 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) - 07/08/2019 A- 40,000,000.00 40,447,569.28 

33 หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ 

จาํกดั (มหาชน) 

- 15/12/2020 A- 40,000,000.00 39,901,753.60 

34 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 05/02/2019 BBB+ 100,000,000.00 100,515,836.00 

35 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 27/02/2019 BBB+ 35,000,000.00 35,126,652.05 

36 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 04/03/2019 BBB+ 70,000,000.00 70,230,352.50 

37 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 14/03/2019 BBB+ 150,000,000.00 150,410,674.50 

38 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 13/09/2020 BBB+ 65,000,000.00 65,404,987.05 

39 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพ

พาณิชย ์จาํกดั 

- 08/03/2019 AA- 75,000,000.00 75,637,845.75 

40 หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จาํกดั (มหาชน) - 12/03/2020 AA+ 20,000,000.00 20,714,826.60 

41 หุน้กู้ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

- 08/11/2019 A- 150,000,000.00 150,466,255.20 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

42 หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรงุศร ีจาํกดั - 14/03/2019 AAA 90,000,000.00 90,537,575.40 

43 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จํากดั - 25/05/2019 A- 34,000,000.00 34,167,525.14 

44 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) - 24/11/2020 A- 20,000,000.00 20,169,069.00 

45 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) - 10/03/2019 A- 50,000,000.00 50,537,346.00 

46 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) - 08/02/2021 A- 120,000,000.00 120,035,164.80 

47 หุน้กู้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 03/02/2019 BBB 80,000,000.00 80,675,116.00 

48 หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้า ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

- 18/01/2020 AAA 80,000,000.00 80,248,697.60 

49 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) - 19/09/2020 AA 65,600,000.00 66,146,728.76 

50 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) - 27/02/2019 BBB+ 220,000,000.00 220,915,213.20 

51 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) - 16/05/2019 BBB+ 100,000,000.00 100,424,363.00 

52 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) - 15/07/2019 BBB+ 225,000,000.00 227,053,102.50 

53 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) - 23/08/2019 BBB+ 150,000,000.00 150,811,680.00 

54 หุน้กู้ บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 

- 16/05/2020 BBB+ 50,000,000.00 50,353,078.00 

55 หุน้กู้ บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 

- 25/07/2020 BBB+ 40,000,000.00 39,996,268.00 

56 หุน้กู้ บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

- 06/10/2019 BBB 100,000,000.00 100,116,431.00 

57 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

(มหาชน) 

 
02/08/2021 BBB+ 40,000,000.00 40,388,452.56 

58 หุน้กู้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

- 24/02/2020 BBB+ 24,000,000.00 24,211,062.96 

59 หุน้กู้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

- 30/01/2021 BBB+ 68,000,000.00 68,016,755.88 

60 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

- 07/09/2020 A 50,000,000.00 50,534,622.00 

61 หุน้กู้ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง จาํกดั 

(มหาชน) 

- 04/12/2019 BBB+ 9,000,000.00 9,122,349.33 

62 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอม

มวินิเคชัน่ จาํกดั 

- 28/03/2019 BBB+ 110,000,000.00 109,593,782.10 

63 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) - 21/03/2019 BBB+ 180,000,000.00 179,442,201.60 

64 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิง่ จาํกดั - 14/03/2019 BBB 160,000,000.00 159,624,592.00 

65 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิง่ จาํกดั - 30/04/2019 BBB 100,000,000.00 99,460,461.00 

66 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั 

(มหาชน) 

- 07/03/2019 BBB 50,000,000.00 49,906,749.00 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

67 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 07/02/2019 BBB+ 260,000,000.00 259,905,266.40 

68 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 28/02/2019 BBB+ 250,000,000.00 249,591,195.00 

69 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

- 21/03/2019 BBB+ 115,000,000.00 114,691,818.40 

70 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

- 21/03/2019 BBB+ 100,000,000.00 99,732,016.00 

71 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

- 18/04/2019 BBB+ 100,000,000.00 99,582,587.00 

72 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

- 09/05/2019 BBB+ 100,000,000.00 99,439,564.00 

73 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

- 11/07/2019 BBB+ 50,000,000.00 49,507,461.50 

74 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

 
25/07/2019 BBB+ 110,000,000.00 108,823,146.30 

75 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

- 01/08/2019 BBB+ 150,000,000.00 148,344,837.00 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     
  

*2 อนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้      
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

 

 

หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการดาํเนนิงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ 

  สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื 1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

  2) ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ ีค่ดิคาํนวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้   

  ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

                 * NAV ณ วนัที ่31 ม.ค. 2562 

- ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

 
ผลการดาํเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 2562 

 ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 
นับจากวนัเร่ิม

โครงการ  
(24 ก.พ. 2558) 

3 เดือน 
(26 ต.ค. 61) 

6 เดือน 
(20 ก.ค. 61) 

1 ปี  
(26 ม.ค. 61) 

3 ปี 
(29 ม.ค. 59) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.6103* 10.5706 10.5372 10.4810 10.1969 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั 1.52% 0.35% 0.66% 1.22% 1.33% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 2.17% 2.07% 2.29% 2.89% 2.21% 



 

 

 

   

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   

AAA     อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งตํ่าที่สุด บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบัผลกระทบ

น้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสี่ยงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  

A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการชําระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมือ่เทยีบกบัอนัดบั

เครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง บรษิทัมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ํ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่งผลใหค้วามสามารถในการชาํระหนี้อยู่ในเกณฑ์

ทีไ่มเ่พยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอื

ความตัง้ใจในการชาํระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดชําระหนี้สงูทีสุ่ด บรษิทัไมม่คีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ตามกาํหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้ง

อาศยัเงือ่นไขทีเ่อื้ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการชาํระหนี้ได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัชาํระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไมส่ามารถชาํระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามกาํหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบั

เดยีวกนั 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
  

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั  เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จํากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั    ทัง้น้ี ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั  ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผูส้นใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น

ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน

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

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ

กาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 
 

 

  

 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทาํการของบริษทัจดัการหรือ

โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้

จากบริษทัจดัการ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการ

และผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร 

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

www. principal.th 

 
 

  

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่28 ตุลาคม 2562 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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