
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 11 ส้ินสดุวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2563 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้, CIMB - Principal Daily Treasury Fund (ช่ือย่อ : 
CIMB-PRINCIPAL TREASURY) โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้สำมำรถลงทุนในต่ำงประเทศได้บำงส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำ
ทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดงันัน้ หำกมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศกองทุนจะป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
ทัง้หมด หรือเกือบทัง้หมด ดงันัน้ กองทุนจึงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนน้อยมำก  

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่ำกำร
ลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นจำก
กำรลงทุนได้ 

• ในเหตกุำรณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  ผู้ลงทุนอำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้  

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือ
มีข้อสงสยัให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรองถึง
ควำมถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำย
นัน้ 

• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท ำให้บริษทัจดักำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจดักำรมีควำมเส่ียงทำงกฎหมำย ควำมเส่ียง
ด้ำนภำษี หรือควำมเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมำยอ่ืนทัง้ในและต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมลูควำมเส่ียงในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

• แม้ว่ำกองทุนรวมตลำดเงินลงทุนได้เฉพำะทรพัยสิ์นท่ีมีควำมเส่ียงต ำ่ แต่กมี็โอกำสขำดทุนได้ 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้ 
Principal Daily Treasury Fund (PRINCIPAL TREASURY) 
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ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้  
Principal Daily Treasury Fund 
(PRINCIPAL TREASURY) 

ประเภทโครงกำร เป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารภาครฐั ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัร
รฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืพนัธบตัรหรอืตราสารหน้ีที่กองทุน
ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั ทัง้น้ีจะมมีูลคา่ทรพัยส์นิรวมกนัโดยไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
ส่วนที่เหลอืจะพจิารณาลงทุนในเงนิฝาก ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืบตัรเงนิฝากที่ออก
โดยสถาบนัการเงนิหรอืธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนได ้ 
กองทุนอาจเขา้ท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลด
ความเสี่ยง (Hedging) และจะไม่ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารหน้ีที่มีลกัษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน 

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 1.00 บาท 

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ไมก่ าหนด 

วัน ท่ีได้ร ับอนุมัติให้จัดตัง้และจัดกำร
กองทุนรวม 

4 สงิหาคม 2551 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม  23 มถิุนายน 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัควำมเส่ียง
อตัรำแลกเปล่ียน

100% 
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ควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1.  ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร  (business  risk) และควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้
ออกตรำสำร  (credit  risk) คอื ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจยั
ภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได้ ทัง้น้ีหากเป็นพันธบตัร
รฐับาลจะไมม่คีวามเสีย่งประเภทน้ี 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร 
เพื่อให้ม ัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของ
บรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพ
ของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

2.  ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร  (market  risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสาร
ปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  
อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพ
ของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3.  ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร  (liquidity  risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผูล้งทุนอาจไมส่ามารถขายตราสาร
ทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกบั
ผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4.  ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (interest rate risk) ความเสีย่งที่เกิดจากการที่อตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็น
ผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งหรอืที่มผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบาย
รฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย และใช้
ประกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัรา
ดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5.  ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน 
(volatility)มากกวา่หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวยอ่มท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนั
ผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ลดความเสี่ยงเท่านัน้ ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว อาจท าให้กองทุนเสยีโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิม่ขึ้ น หากอตัรา
แลกเปลี่ยนมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่คูส่ญัญา
ไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท า  ธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์
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ค ำถำม-ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม 

(1)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อย่ำงไร 
เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)   กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
10,000 ลา้นบาท  

(3)   กองทุนรวมน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนใน 
       ระยะเวลำเท่ำใด  

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากวา่หุน้ได ้  
• ผูล้งทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ โดยจะไดร้บัเงนิคนืภายในวนัที ่

T+1 
• ผู้ลงทุนที่คาดหวงัผลตอบแทนที่ใกล้เคยีงเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที่อาจต ่ากว่ากองทุนรวมตราสารหน้ี

ทัว่ไปได ้
• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องสงู รบัความเสีย่งไดใ้นระดบัต ่า 
• ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในตราสารหน้ีทีม่คีุณภาพ โดยเป็นการลงทุนที่ผูล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนได้

ทุกวนั 
• ผูล้งทุนทีต่อ้งการโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมากกวา่ดอกเบีย้เงนิฝาก 
• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษ ี

 (4)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหน้ี อาจท าใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของ
ผูล้งทุนได ้

• ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงนิต้นของผู้ออกตราสารไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิ หรอืตามเวลาที่ก าหนดไว ้
แต่กองทุนเปิดพรินซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้  มนีโยบายลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐั และ/หรอืตราสารทาง
การเงนิทีม่คีณุภาพด ี(High quality) ซึง่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้เงนิตน้สงู 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุน
หรอืได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืได้รบัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้  แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนจะ
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเตม็จ านวน 

• การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิไม่ใช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งจากการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิ
ลงทุนคนืจากกองทุนรวมตลาดเงนิครบเตม็จ านวนได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง และมนีโยบายการ
ลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ท าใหก้องทุนรวมน้ีมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนใน
หลักทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุน
ทัว่ไป 

• แมว้า่กองทุนรวมตลาดเงนิลงทุนไดเ้ฉพาะทรพัยส์นิทีม่คีวามเสีย่งต ่า แต่กม็โีอกาสขาดทุนได ้
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(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 
อย่ำงไร 

           กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้  

(6) กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกนัมีควำมเส่ียงแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ? 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

          หมายเหตุ: ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดหรอื เกอืบ
ทัง้หมดของมลูคา่ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ 

(7) กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด?  
ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 100  

(8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 พฤษภาคม 
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 พฤษภาคม 2553 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  

1.1 กำรขำยหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. 
โดยตดิต่อไดท้ี ่ 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนามบญัชซีือ้กองทุน 
โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 
 
 

RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรท่ีลงทุน 
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บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนกำรขำยอ่ืนๆท่ีบริษทัจดักำรแต่งตัง้ 

สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สง่ั จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิทั
จดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิน่ที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและ
บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัให้มขีึ้นและด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าวมาแล้วขา้งตน้ 
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(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร   
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบั

ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว เช่น 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่ง

เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีาร
ใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร  

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ 
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ 
ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 
ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด 
ผูถ้อืหน่วยลงสามารถตดิตามมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ทีค่ านวณทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีเ่กิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศ
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได้ บรษิทัจดัการของสงวนสิทธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
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เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิทั
จดัการ และจะประกาศในชองทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไมช่กัชา้  

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 
(1) กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด

เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลักทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
(omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
• 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 : ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู ่: 444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330  
     โทรศพัท ์0-2217-8000 หรอืทางโทรสาร 0-2217-8333 
• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 
ไมม่ ี
 

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

(1) รำยช่ือคณะกรรมกำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
• 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) รำยช่ือผู้บริหำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏำคม 2562 เป็นต้นไป) 

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

   (3)  จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562) 
มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 55 กองทุน 

       (4)  มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 66,976,017,191.91 บาท 

(3) คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

• 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)  รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน 

•   คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงาน 

 ประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
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พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 
• คณุชนัยกำนต ์ สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2536 - 2537   ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 
พ.ศ. 2530 - 2534   ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั  Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั  
พ.ศ. 2545 - 2546    เจา้หน้าทีอ่าวโุส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

ขา้ราชการ 
พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 
พ.ศ. 2538 - 2542                พนกังานอาวโุส ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

• คณุวสชุนม ์ ทรำยแก้ว, 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)ิ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
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)  รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
            ธนาคารซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน)  
            หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้กำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นไปอย่ำงถกูต้อง? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษำทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดักำรให้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2217-8000 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 
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ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
       บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
       โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
       Website: www.principal.th 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
             ** ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม 
ร้อยละของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 
o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.27  ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.27  ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขายและรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายและรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน 
o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(เกบ็เขา้กองทุน) ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 470.02 

• Port Folio Duration : 0.1837 

• ผลขำดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -0.01 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำก
กองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุ
ไว้ ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 มิ.ย. 
2561- 31 พ.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 มิ.ย.  
2560 - 31 พ.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 มิ.ย. 
2559 - 31 พ.ค. 2560 

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

ประมาณการได ้
      (รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 0.442 0.440 0.444 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.321 0.321 0.321 
o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.025 0.025 0.025 
o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 0.075 0.075 0.075 

2.  คา่ใชจ้า่ยอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 0.021 0.019 0.023 
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.007 0.005 0.006 
o คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 0.011 0.011 
o คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.004 0.003 0.006 
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภำคม  2562 

    

มลูค่ำตำมรำคำตลำด 
(บำท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    
  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 807,564,881.06  95.05 

 เงนิฝากธนาคาร  42,473,059.77  5.00 
อ่ืน ๆ          

 หน้ีสนิอื่น  (375,182.55)  (0.04) 
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ   849,662,758.28  100.00 
หมายเหตุ :  * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   

 
 
 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รำยงำนสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตรำสำร 
มลูค่ำตำม   
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 807,564,881.06 95.05 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 42,473,059.77 5.00 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง) 0 % ของ NAV     
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารธนชาต ิจ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA- 8,867,784.95 8,875,337.96 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 460,765.54 461,479.78 

3 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารออมสนิ จ ากดั - - AAA 101.59 101.59 

4 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) - - A 33,071,224.28 33,136,140.44 

5 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/06/2019 N/A 35,000,000.00 34,995,021.25 
6 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 27/06/2019 N/A 61,000,000.00 60,924,920.59 
7 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/07/2019 N/A 9,600,000.00 9,585,326.59 
8 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/07/2019 N/A 31,300,000.00 31,252,530.42 
9 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 11/07/2019 N/A 28,800,000.00 28,747,231.20 
10 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/07/2019 N/A 23,000,000.00 22,950,206.84 
11 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/07/2019 N/A 90,000,000.00 89,808,032.70 
12 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/07/2019 N/A 129,200,000.00 128,880,622.77 
13 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/2019 N/A 124,900,000.00 124,545,114.14 
14 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 08/08/2019 N/A 12,600,000.00 12,560,464.48 
15 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 15/08/2019 N/A 18,800,000.00 18,735,324.62 
16 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 22/08/2019 N/A 27,000,000.00 26,891,857.98 
17 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 29/08/2019 N/A 30,400,000.00 30,268,258.56 
18 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 19/09/2019 N/A 24,000,000.00 23,870,510.64 
19 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/11/2019 N/A 17,000,000.00 16,869,196.73 
20 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/11/2019 N/A 16,800,000.00 16,666,594.22 
21 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/10/2019 N/A 6,100,000.00 6,064,162.87 
22 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 10/10/2019 N/A 39,800,000.00 39,543,121.25 
23 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/10/2019 N/A 57,600,000.00 57,207,431.81 
24 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 31/10/2019 N/A 27,400,000.00 27,198,951.40 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    
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ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ีระยะกลำงและยำวมีอำยตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
ของสถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ TRIS Rating 

AAA     อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต ่ าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสี่ยงต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก  แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบั AAA  

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า บรษิทัมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑท์ี่เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการช าระหน้ีที่อ่อนแอลงเมื่อเทยีบ
กบัอนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง บรษิทัมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง  และจะได้รบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจสง่ผลใหค้วามสามารถในการช าระ
หน้ีอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มเ่พยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมดความสามารถ
หรอืความตัง้ใจในการช าระหน้ีไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินดัช าระหน้ีสงูทีสุ่ด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ตามก าหนดอยา่งชดัเจน โดย
ตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อยา่งมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหน้ีได ้  

D เป็นระดบัทีอ่ยูใ่นสภาวะผดินดัช าระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 

 
หมายเหตุ: อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติ

ภายในระดบัเดยีวกนั 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 
 

 
หมายเหตุ :    - เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับ น้ีได้จ ัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนิ นงานของกองทุน 

    รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 100    
* NAV ณ วนัที ่31 พ.ค. 2562 
ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 2562 

นับจำกวนั
เร่ิม

โครงกำร 
(23 มิ.ย. 52) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(22 ก.พ. 62) 

6 เดือน 
(30 พ.ย. 61) 

1 ปี 
(25 พ.ค. 61) 

3 ปี 
(27 พ.ค. 59) 

5 ปี 
(30 พ.ค. 57) 

10 ปี 
(29 พ.ค. 52) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.6190* 11.5826 11.5558 11.5019 11.2999 10.9975 N.A. 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้  1.52% 0.30% 0.55% 1.00% 0.93% 1.11% 1.51% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 1.60% 0.42% 0.77% 1.47% 1.28% 1.33% 1.59% 
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รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562

  

➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้  เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐั
ระยะสัน้  ทัง้น้ี ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้  ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงิน
หรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดกำรเช่นเดียวกนักับท่ีบริษัทจัดกำรลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษัทจดักำรได้ท่ีบริษัท
จดักำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษัทจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศ
ต่ำงๆ ท่ีสมำคมบริษทัจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษัท
จดักำรจะสำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 

➢ 
 

ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำร
และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร 

➢ 

➢ 
 
 
 
➢  

ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดกำรและ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร 
ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ :  0-2686-9500 หรือ  0-2686-
9595 www.principa.th 
บริษัทจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล 
เอกสำร หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้
ลงทุนตำมค ำจ ำกดัควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษทั
จดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (Know Your Client: 
KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบักำรรู้จกัตวัตนของลกูค้ำ (KYC) และกำรพิสจูน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้
บริษัทจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว บริษัทจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริกำรใหม่ กำรท ำธรุกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวน
ข้อมลูลกูค้ำให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


