
 
 
 
 
 

 
 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหน้ี, CIMB – Principal (FAM) Fixed Income Fund  (ช่ือย่อ : 
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FI) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนน้ีไม่ถกูจ ากดัความเส่ียงด้านการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไปจึงเหมาะกบัผู้ลงทุนท่ีรบัผลขาดทุนเส่ียงสูงได้
ท่านัน้ 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีไม่เสนอขายกบัผู้ลงทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การจดัการของ
บริษทัจดัการเท่านัน้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ี มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบั
ความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือ
ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุนน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือ      
ชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี
ข้อสงสยั ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 12 ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ี 
Principal Fixed Income Fund (PRINCIPAL FI) 

ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการเท่านัน้ 
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ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน 

  
ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ี 

Principal Fixed Income Fund (PRINCIPAL FI) 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารหน้ีเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  ตราสารหน้ี  มนีโยบายที่จะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ีที่มคีวามมัน่คง 

รวมกนัไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิกองทุนรวม และมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และเงนิตน้ โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุนในตราสารดงัต่อไปน้ี  
(1) ตราสารหน้ี 
(2) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 
(3) ตราสารหน้ีภาคเอกชน  
บรษิทัจดัการจะก าหนดการด ารงอายุถวัเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักของกระแสเงนิที่จะไดร้บัจากทรพัยส์นิที่
กองทุนรวมลงทุนไว ้(Target Portfolio Duration) ไมเ่กนิ 4 ปี  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอื อาจ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ไมม่ ี

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

100,000 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

5 พฤศจกิายน 2551 

วนัท่ีจดทะเบียน  17 ธนัวาคม 2551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ส าหรบักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพภายใต้การ

จดัการของบริษทัจดัการ
เท่านัน้ 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ี มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ีทีม่คีวามมัน่คง และมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และเงนิต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีภาครฐั  เงนิฝาก และ/หรอื ตราสารที่มีลกัษณะคล้ายเงนิฝาก และตราสารหน้ี
ภาคเอกชน  ซึ่งมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัความเสีย่ง
ในการลงทุนของกองทุน อนัไดแ้ก่ 

ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร และจากภาวะอุตสาหกรรม
ของธุรกิจนัน้ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย
ของผูอ้อกตราสาร โดยผลกระทบดงักล่าวจะสะท้อนใหเ้หน็ในรูปของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนและมลูคา่หน่วยลงทุนทีม่คีวามผนัผวนได ้

บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ความเหมาะสมของผู้
ออกตราสารที่จะลงทุน โดยพจิารณาจากขอ้มูล
การด าเนินงานและลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
รวมทัง้ข้อมูลในอดีตของผู้ออกตราสารนัน้ๆ 
ประกอบการพจิารณาลงทุน 

ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการด าเนินงานและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสารซึ่งอาจดอ้ย
ลงและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยได้ครบเต็ม
จ านวนและตรงตามก าหนดเวลา  

บรษิทัจดัการจะทบทวนฐานะทางการเงนิและ
ความ น่ าเชื่ อถือของผู้ออกตราสารอย่ าง
สม ่ าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยน
แผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์  

ความเสีย่งจากตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน อนัเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะ
อุตสาหกรรม ปัจจยัทางการเมอืง ความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย และ/หรอื สถานการณ์
ของตลาดทุนและตลาดเงนิ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารที่กองทุนลงทุน
เพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้อนัจะสง่ผลใหม้ลูคา่หน่วยลงทุนลดลงตามไดด้ว้ย 

บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนไป
ในแต่ละกลุ่มประเภทตราสาร กลุ่มธรุกจิ ผูอ้อก
ตราสาร และอายุที่เหลือของตราสาร เพื่อปรบั
ลดผลกระทบจากความเสีย่งจากตลาด 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนรวมไม่สามารถซื้อหรอืขายตราสารที่ลงทุนได้ภายใน
ระยะเวลาหรอืราคาที่ก าหนดไว ้เน่ืองจากตราสารที่ลงทุนไวม้จี านวนและปรมิาณการซื้อ
ขายเปลีย่นมอืไมม่ากนกั ท าใหโ้อกาสในการซือ้หรอืขายตราสารของกองทุนรวมมจี ากดั 

บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มี
สภาพคล่องเพยีงพอในการรกัษาความคล่องตวั
ในการบรหิารกองทุน 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใช้ในการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกบัการคาดการณ์ของ
ผู้จดัการกองทุน และอาจท าให้เกิดการเสียโอกาสในการได้รบัผลตอบแทนที่มากขึ้นได ้
ทัง้น้ี ส าหรบัการป้องกนัความเสี่ยง การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถ
ป้องกนัความเสีย่งของกองทุนไดท้ัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะวเิคราะหถ์งึความเหมาะสมและ
ปัจจัยต่างๆ ในการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การลงทุนในแต่ละสถานการณ์ 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 

ส่วนใหญ่การลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจะไม่สามารถ
เปลี่ยนมอืได ้ซึ่งอาจท าใหผู้้ลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนตราสารไดก่้อนครบก าหนดอายุตรา
สารและตอ้งถอืตราสารจนครบก าหนดอาย ุ  

บรษิทัจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารน้ีใน
ส่วนน้อย และจะท าการวเิคราะห์ตราสารที่จะ
ลงทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนเปิดพรินซิเพิล  ตราสารหน้ี 

Q:    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

A:   กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพี) และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A: จ านวนเงนิทุนโครงการเท่ากบั 20,000 ลา้นบาท 

Q:   กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

A: -  เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ที่ตอ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี ทัง้
ใน และ/หรอืต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้แต่อยา่งไรกต็ามกองทุน
จะ ป้องกนัเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ 

-  เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

-  เหมาะส าหรบัผูล้งทุนกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากวา่หุน้ได้ 
อย่างไรกต็ามกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่ไม่เสนอขายกบัผู้ลงทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชพีภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการเท่านัน้ 

Q:   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:    - กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา  
  จากสภาวะตลาดในขณะนั ้น กฎข้อบังคับ และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรพัย์ อัตราดอกเบี้ย อัตรา 
  แลกเปลีย่น และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทีล่งทุนในกองทุนรวมทัว่ไป 

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืได้รบั 
  ความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

- กองทุนน้ีเป็นกองทุนที่ไม่เสนอขายกบัผู้ลงทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส าหรบักองทุนส ารอ งเลี้ยงชีพภายใต้การจดัการของบริษัท 
  จดัการเท่านัน้ 

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิด้มวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรอืมกีารลงทุนในตราสารที่มสีญัญา  
  ซื้อขายล่วงหน้าแฝง ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงิน 
  ลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรพัย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการ  
  ผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

Q:   กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q:   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา 
       เท่าใด 

A:   ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุนกบั 

1.  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยทีม่อีายุคงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี 50% 
2.  ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ี่คดิค านวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) ของ

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยทีม่อีายคุงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี 50% 
นอกจากน้ี กองทุนน้ีเป็นกองทุนประเภทไม่ก าหนดอายุโครงการ และเปิดใหผู้ล้งทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนั จงึไมม่ขีอ้จ ากดั
เรื่องระยะเวลาในการลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามที่บรษิทัจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลง
ตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาที่
ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื 
ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การ
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เปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทยีบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดย
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลา
ทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได้ 

Q: การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนั มีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร 

A:   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Q: กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

A: วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: 30 มถิุนายน 

      วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : 30 มถิุนายน 2552 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

 Q:  จ านวนเงินขัน้ต า่ในการลงทุนเป็นเท่าไร 

 A:  ส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก 

 ขัน้ต ่า 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)  

       ส าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

 ขัน้ต ่า 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)  
       ท่านสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการและตามเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจอง 
       ซือ้ใหค้รบถว้นและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซือ้ พรอ้มช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ 
       เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ 
       ผูล้งทุนทราบผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป ทัง้น้ี ท่านสามารถ 
       สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

•   บรษิทัจดัการ 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 
 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์(02) 686-9500  
 โทรสาร (02) 657-3167 
 เวบ็ไซต ์http:// www.principal.th 
ท ารายการผา่นบรษิทัจดัการ  

ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พรอ้มช าระเงนิค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนโดยช าระเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ใน
กรณีที่ท่านช าระเงนิคา่ซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัที่ตามวนัที่ที่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ าย

ต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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ในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของท่านลงบนด้านหลงัของเชค็ หรอื
ดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน    ภายหลงัการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
(www.principal.th) 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

•  บรษิทัจดัการ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น.ให้ถอืเป็นรายการของวนัท าการขายนัน้ 
และการท ารายการหลงั 15.30 น. ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการขายถดัไป 

บรษิทัจดัการจะท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย โดยเปิดใหม้กีารขายคนืหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และ
บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยน าเชค็คา่ขายคนืหน่วยลงทุนในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณีย ์หรอืน าสง่โดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จ้งความประสงคไ์วใ้นใบค าขอเปิดบญัช ีผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการขายคนื
สามารถตดิต่อขอรบัใบค าสัง่ขายคนื และขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในเวลาท า
การ 

Q:    กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ด้รบั
อนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน
หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอื
ความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอียด และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนด
ในโครงการน้ีแลว้ 

Q:   กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย ลงทุน 

       ตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A:   การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)   บรษิทัจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(2)   มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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(3)   มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูดู้แล ผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่าง
จากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

   ทัง้น้ี การเลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนข้างต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามที่ระบุใน รายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ที่  
   ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจไมข่าย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย    ลงทุน
ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 

(2) เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่
รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ ได้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณีน้ีไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

บรษิทัจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้ว หรอืประกาศการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าก ารทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ทีใ่ช้ในการซือ้ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนและ
แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คี าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั และบรษิทัจดัการจะรายงานการ
ไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้ว หรอื
การหยดุรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและรายงานแผนการด าเนินการของกองทุน
เปิดนัน้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) เกินหน่ึงวนัท าการ 
บรษิทัจดัการจะรายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
เปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้แจ้งการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบในทนัททีีส่ามารถกระท าไดด้ว้ย 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้ อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด้ 

บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้น้ี บรษิัท
จดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุนหรอืหยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ที่ใช้ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ี่ได้
มคี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่
ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนั
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ท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 

    A: ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอื่นทีอ่ยูภ่ายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการไดผ้า่น 

       บรษิทัจดัการ ตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้ือเป็นรายการ
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนใด หรอืในวนัหยดุท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถดัไป 

บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก/การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี)  รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

Q: กองทุนน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร  

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิี่จะโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน 
และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบั
บรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารที่ก าหนดไวใ้นโครงการก่อน แล้วผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วย
ลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก ากบั
ภาษ ีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ ทัง้น้ี ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมี
สทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 27  “สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
ไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้  

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงุนหากมกีารโอนหน่วยใหบุ้คคลอื่นที่มใิช่ ผู้ลงทุน
สถาบนั 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ 
      จากช่องทางใด 

A:  เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ http://www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสม 
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q:   กองทุนรวมมกีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร 

A:      รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอื ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

(1) โครงการจดัการจะใช้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการบนัทึก
ชื่อผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรอื 
บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” และ “ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใด
ซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได”้ ทุกครัง้ที่มกีารสัง่ซื้อ
หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนั
การท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัทีท่ ารายการนั ้นๆ ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
แสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื   อน่ึงเอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืให้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/
หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้ เป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนและใน
หนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบนัและ
ถูกตอ้ง 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการให้มกีารออกและจดัส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบัการปรบัปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบนั ณ วนัท าการสดุท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏทินิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มชีื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ณ วนัท าการสุดท้ายของไตรมาสนัน้ๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน   

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ข้อความ รวมถงึวธิกีารแจง้ และ/หรอืการด าเนินการใดๆ 
เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการ
แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้น้ี เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั             

Q:      ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
  บริษทัจดัการกองทุนเพ่ิมเติม  

A:      ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.principal.th 

Q:     กองทุนน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุนและนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  
   ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่อย่างไร 

A:     สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  
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 : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: ฝ่ายบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ  
เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 
โทรศพัท ์: (02) 470 5920, โทรสาร : (02) 470 1996 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(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 ลิว่เกษมศานต์                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(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)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 55 กองทุน 

       (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 70,828,486,311.98 บาท 

        (5)   คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

 (6)  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ 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, บลจ.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 บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กรงุศร ีจ ากดั 

• คณุปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สถติ)ิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  นกัวเิคราะห ์สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
พ.ศ. 2557 - 2558  ผูแ้นะน าและสนบัสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล.เคท ีซมีโิก้ จ ากดั 

        (7)  รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

            ตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่าง
ถกูต้อง? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  
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(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
โทรศพัท ์: (02) 470 5920, โทรสาร : (02) 470 1996 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

       บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
                 ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 102.10 

• Port Folio Duration : 1.9104 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -0.39 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้  
      ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค.2561  

- 30 มิ.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค.2560 

- 30 มิ.ย. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค.2559 

- 30 มิ.ย. 2560 

เกบ็จริง เกบ็จริง เกบ็จริง 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได*้* 

      (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 0.10423 0.10389 0.10392 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.02675 0.02675 0.02671 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.07490 0.07490 0.07479 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่น** ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 0.00258 0.00224 0.00242 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.00221 0.00222 0.00241 

o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.00037 0.00002 0.00001 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    
  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี         600,836,238.57   14.61  

  อายคุงเหลอื 1-3 ปี         651,054,560.90   15.83  

 พนัธบตัรรฐับาล  
   

  อายคุงเหลอื 1-3 ปี           80,212,669.19   1.95  

  อายคุงเหลอื 3-7 ปี         637,524,292.80   15.50  

 พนัธบตัรทีร่ฐัวสิาหกจิเป็นผูอ้อก/รบัรอง/อาวลั/ค ้าประกนั           13,008,074.56   0.32  

 หุน้กู้   
   

  Rate AAA            43,866,985.03   1.07  

  Rate AA+            19,308,179.81   0.47  

  Rate AA          187,901,405.07   4.57  

  Rate AA-          173,503,656.67   4.22  

  Rate A+            95,980,057.67   2.33  

  Rate A          349,822,054.11   8.51  

  Rate A-          698,398,022.88   16.98  

  Rate BBB+          533,820,247.95   12.98  

 เงนิฝากธนาคาร            27,955,137.96   0.68  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น                125,891.28   0.00  

 หน้ีสนิอื่น  (446,284.50)  (0.02) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ        4,112,871,189.95    100.00 
หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ี    14 

 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตามราคาตลาด   

(บาท)* % NAV 
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 1,969,627,761.46 47.89 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 71,822,122.99 1.75 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 2,071,741,698.72 50.37 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  

 
 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 8,036,087.59 8,036,778.96 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร กรงุไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 696,540.20 697,836.15 

3 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) - - A 19,216,509.85 19,220,522.85 

4 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 13/08/2019 N/A 37,400,000.00 38,352,013.26 
5 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 14/07/2021 N/A 379,025,000.00 414,923,996.59 
6 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 12/03/2028 N/A 26,100,000.00 26,281,755.97 
7 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/2022 N/A 41,700,000.00 41,860,655.93 
8 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2023 N/A 191,500,000.00 196,318,540.24 
9 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/05/2020 N/A 120,300,000.00 120,339,320.06 
10 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 27/08/2020 N/A 53,600,000.00 53,968,549.85 
11 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/09/2020 N/A 186,600,000.00 186,930,132.72 
12 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 26/11/2020 N/A 156,000,000.00 156,674,601.72 
13 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/02/2021 N/A 42,000,000.00 42,250,353.60 
14 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 12/03/2021 N/A 79,100,000.00 79,266,154.30 
15 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 24/09/2021 N/A 130,400,000.00 131,964,768.71 
16 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/07/2019 N/A 30,000,000.00 29,995,660.80 
17 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/07/2019 N/A 52,700,000.00 52,692,724.24 
18 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/07/2019 N/A 117,600,000.00 117,546,058.06 
19 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/07/2019 N/A 73,000,000.00 72,942,757.78 
20 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 10/10/2019 N/A 70,000,000.00 69,669,376.00 
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21 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/10/2019 N/A 78,400,000.00 77,997,277.23 
22 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 31/10/2019 N/A 60,000,000.00 59,653,064.40 
23 พนัธบตัร บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั - 29/11/2020 AA+ 13,000,000.00 13,008,074.56 
24 หุน้กู้ ธนาคาร กรงุศรอียุธยา จ ากดั 

(มหาชน) 
- 26/01/2021 AAA 43,600,000.00 43,866,985.03 

25 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนิูเวอรแ์ซล 
คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 

- 02/08/2021 BBB+ 28,000,000.00 28,174,191.92 

26 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) - 26/04/2021 BBB+ 34,000,000.00 34,048,784.22 
27 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 26/05/2021 A 35,700,000.00 36,234,535.74 
28 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 23/05/2022 A 35,600,000.00 35,672,382.28 
29 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 25/07/2022 A 23,200,000.00 23,659,466.49 
30 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 28/06/2024 A 26,700,000.00 26,706,570.33 
31 หุน้กู้ บรษิทั ซเีค เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) - 18/06/2021 A- 22,300,000.00 22,286,806.42 
32 หุน้กู้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่

จ ากดั (มหาชน) 
- 29/09/2021 A+ 8,600,000.00 8,641,059.07 

33 หุน้กู้ บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั 
(มหาชน) 

- 31/08/2021 A+ 60,000,000.00 64,782,343.20 

34 หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอป
เมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

- 25/01/2024 A- 8,400,000.00 8,630,574.04 

35 หุน้กู้ บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั - 05/09/2021 A- 33,300,000.00 33,626,598.41 
36 หุน้กู้ บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) - 16/12/2021 A 2,100,000.00 2,160,209.29 
37 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน) 
- 28/11/2021 BBB+ 28,500,000.00 28,773,823.73 

38 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์
เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- 26/06/2023 A- 42,200,000.00 42,506,919.33 

39 หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

- 15/12/2022 A- 25,700,000.00 25,975,210.77 

40 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 10/08/2020 BBB+ 35,600,000.00 35,887,594.95 

41 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 15/02/2021 BBB+ 51,900,000.00 52,086,080.19 

42 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพ
พาณิชย ์จ ากดั 

- 08/09/2021 AA- 58,200,000.00 58,964,278.91 

43 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพ
พาณิชย ์จ ากดั 

- 23/06/2022 AA- 11,300,000.00 11,586,965.31 

44 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพ
พาณิชย ์จ ากดั 

- 21/06/2025 AA- 60,700,000.00 62,428,879.86 

45 หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) - 25/02/2021 AA+ 19,000,000.00 19,308,179.81 

46 หุน้กู้ บรษิทั กรงุไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี 
จ ากดั (มหาชน) 

- 28/03/2022 A- 25,000,000.00 25,113,740.75 

47 หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) - 01/10/2020 A+ 1,600,000.00 1,633,367.05 
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48 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย ลซิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 10/11/2019 BBB+ 26,300,000.00 26,415,723.68 

49 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย ลซิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 10/02/2020 BBB+ 37,100,000.00 37,738,352.62 

50 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย ลซิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/02/2021 BBB+ 51,800,000.00 52,803,005.47 

51 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 29/10/2019 A- 2,400,000.00 2,423,055.02 
52 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 29/05/2020 A- 16,800,000.00 16,921,829.74 
53 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 08/11/2020 A- 22,400,000.00 22,635,493.21 
54 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 14/12/2021 A- 34,000,000.00 34,007,645.58 
55 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 27/11/2020 A- 16,900,000.00 17,031,824.90 
56 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 04/03/2022 A- 9,000,000.00 9,119,775.15 
57 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 27/03/2024 A- 9,100,000.00 9,283,053.78 
58 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 28/06/2020 A- 33,900,000.00 33,972,399.89 

59 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 04/08/2020 A- 32,100,000.00 32,466,435.31 

60 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 01/12/2020 A- 44,700,000.00 44,681,556.34 

61 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/12/2020 A- 18,400,000.00 18,503,256.75 

62 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2021 A- 31,800,000.00 31,891,192.23 

63 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 08/02/2021 A- 27,400,000.00 27,536,685.45 

64 หุน้กู้ บรษิทั ศรสีวสัดิพ์าวเวอร ์1979 
จ ากดั (มหาชน) 

- 07/07/2019 BBB+ 18,000,000.00 18,129,754.80 

65 หุน้กู้ บรษิทั ศรสีวสัดิพ์าวเวอร ์1979 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/02/2020 BBB+ 35,900,000.00 36,123,164.10 

66 หุน้กู้ บรษิทั ศรสีวสัดิพ์าวเวอร ์1979 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/02/2021 BBB+ 14,000,000.00 14,169,540.70 

67 หุน้กู้ บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) - 18/08/2020 A- 22,500,000.00 22,759,677.23 
68 หุน้กู้ บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) - 23/02/2021 A- 26,900,000.00 27,052,550.44 
69 หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั (มหาชน) 
- 15/03/2021 A 6,400,000.00 6,447,329.47 

70 หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน)  

- 29/03/2024 A 17,400,000.00 18,333,225.16 

71 หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 29/03/2024 A 10,600,000.00 11,138,397.64 

72 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/09/2020 AA 16,100,000.00 16,307,147.91 

73 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/2021 AA 16,300,000.00 16,692,705.79 
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74 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/03/2022 AA 65,500,000.00 67,222,494.77 

75 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/2023 AA 13,100,000.00 13,251,560.45 

76 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 01/03/2024 AA 39,000,000.00 40,693,300.05 

77 หุน้กู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั - 21/03/2021 AA 8,800,000.00 8,871,423.88 
78 หุน้กู้ บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) 
- 25/07/2020 BBB+ 17,500,000.00 17,590,338.86 

79 หุน้กู้ บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

- 16/11/2020 BBB+ 23,300,000.00 23,456,108.84 

80 หุน้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 

- 30/03/2021 A 22,100,000.00 22,025,183.32 

81 หุน้กู้ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 05/10/2022 A 43,600,000.00 43,915,585.96 

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

- 22/07/2021 A- 43,600,000.00 43,827,810.88 

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

- 25/12/2021 A- 30,600,000.00 31,027,041.97 

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

- 17/05/2023 A- 30,600,000.00 31,296,534.64 

85 หุน้กู้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

- 02/05/2023 AA 11,600,000.00 11,850,635.17 

86 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 15/02/2022 A 12,500,000.00 12,806,771.63 

87 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 14/03/2023 A 17,500,000.00 17,672,004.71 

88 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส ์พรอ็พเพอรต์ี้ โฮล
ดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- 17/08/2022 AA- 39,600,000.00 40,523,532.59 

89 หุน้กู้ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 20/02/2022 A- 31,200,000.00 31,991,467.25 

90 หุน้กู้ บรษิทั แอล.พ.ีเอน็ ดเิวลลอ็ปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน)  

- 12/04/2022 A- 21,500,000.00 21,724,410.34 

91 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/02/2020 BBB+ 16,100,000.00 16,195,046.03 

92 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/03/2021 BBB+ 21,700,000.00 21,693,168.62 

93 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- 02/08/2021 BBB+ 23,500,000.00 23,657,237.10 

94 หุน้กู้ บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 05/10/2021 A+ 20,400,000.00 20,923,288.35 
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  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

95 หุน้กู้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/03/2022 A 13,800,000.00 13,956,419.14 

96 หุน้กู้ บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) - 08/05/2022 A- 6,900,000.00 6,978,403.67 
97 หุน้กู้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
- 24/02/2020 BBB+ 27,900,000.00 28,052,552.74 

98 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 27/04/2021 A- 12,700,000.00 12,742,216.45 

99 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 24/04/2024 A- 10,200,000.00 10,383,856.94 

100 หุน้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 

- 08/02/2023 AA 12,700,000.00 13,012,137.05 

101 หุน้กู้ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 09/05/2024 A 8,000,000.00 8,268,763.36 

102 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/12/2022 A 43,000,000.00 43,156,961.61 

103 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/05/2024 A 27,100,000.00 27,668,247.98 

104 หุน้กู้ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 04/12/2019 BBB+ 17,000,000.00 17,112,569.07 

105 หุน้กู้ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 30/11/2020 BBB+ 21,700,000.00 21,713,210.31 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
 

 
*2 อนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี      
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   

AAA     อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บั
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก  แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบั AAA  

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่เพยีงพอ แต่มคีวาม
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการช าระหน้ีที่
อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มเ่พยีงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ า และอาจจะหมด
ความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหน้ีไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม
อื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหน้ีสูงที่สุด บรษิทัไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่าง
ชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการ
ช าระหน้ีได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยูใ่นสภาวะผดินดัช าระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายใน
ระดบัเดยีวกนั 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการด าเนินงานส้ินสดุ  
ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2562 

นับจากวนั
เร่ิม

โครงการ 
(17 ธ.ค. 
2551) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 
(29 มี.ค. 62) 

6 เดือน 
(28 ธ.ค. 61) 

1 ปี 
(29 มิ.ย. 61) 

3 ปี 
(24 มิ.ย. 59)  

5 ปี 
(27 มิ.ย. 57) 

10 ปี 
(26 มิ.ย. 52) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 13.6975* 13.5522 13.4779 13.3511 12.7613 11.8646 10.0424 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
ตราสารหน้ี 

3.03% 1.07% 1.63% 2.60% 2.36% 2.92% 3.15% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 3.35% 0.73% 1.48% 2.38% 2.18% 3.12% 3.46% 

หมายเหตุ: - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน 

 - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื 1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยที่มอีายุคงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 
3 ปี 50% 2) ผลตอบแทนรวมของดชันีหุ้นกู้ที่คิดค านวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัน่าลงทุน 
(BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยทีม่อีายคุงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี 50%  

              *  NAV ณ วนัที ่28 ม.ิย. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ี    21 

       



 
  
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ี    22 

ค าเตือน/ข้อแนะน า 
 

  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิ

เพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ี ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ีไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จ ากดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

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

➢ บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ       
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้
จากบริษทัจดัการ 

➢  บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการ
ใหม่ การท าธรุกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


