
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 10 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 

 
 
 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพนูทรพัย ์
Principal Value Plus Fund (PRINCIPAL VF) 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพ่ิมพูนทรพัย์, CIMB – Principal (FAM) Value Plus Fund      
(ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF) โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2562 เป็นต้นไป 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
พรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย์ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย์ เหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์กำร
ลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ใน
หนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย ์ไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืน
หน่วยลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท ำให้บริษทัจดักำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจดักำรมีควำมเส่ียงทำงกฎหมำย ควำม
เส่ียงด้ำนภำษี หรือควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ
หรือกฎหมำยอ่ืนทัง้ในและต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี  เมื่อเห็นว่ำ
กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้น
จำกกำรลงทุนได ้

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต และ
เมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรอง
ถึงควำมถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขำยนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 
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ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุน 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์  

(Principal Value Plus Fund, PRINCIPAL VF) 

ประเภทโครงกำร กองทุนรวมตลาดเงนิ 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์ เป็นกองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้
ภาครฐั ตราสารหนี้ภาคสถาบนัการเงนิ ในประเทศ ทีม่กี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม หรอืมี
อายุสญัญา หรอืจะครบก าหนดช าระคนืไม่เกนิ 397 วนันับแต่วนัทีล่งทุนหรอืเขา้ท าสญัญา และ
ตราสารทีก่องทุนลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั และ/หรอืผูอ้อก ผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนัมคีวามน่าเชื่อถอืระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก และ/หรอืไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะยาว 3 อนัดบัแรกหรอืเทยีบเท่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะ
สัน้ 2 อนัดบัแรก (ถา้ม)ี และกองทุนมนีโยบายทีจ่ะด ารง Portfolio Duration ของกองทุนไม่เกนิ
กว่า 3 เดอืน นอกจากนี้ กองทุนอาจพจิารณาท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการ
ซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และ/หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) รวมถงึไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) และตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซื้อ 

 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ขำย 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดักำรกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

มลูค่าขัน้ต ่าของการซื้อครัง้แรก   :    2,000 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซื้อครัง้ถดัไป   :    ไม่ก าหนด 

 
ไม่ก าหนด 
 

24 กนัยายน 2553  

29 ตุลาคม 2553 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1.     ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) : กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการด าเนินงานของ
บรษิทัผูอ้อกตราสาร ซึง่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ การจ่ายเงนิปันผล รวมถงึราคาซื้อ
ขายตราสารของบรษิทั และกองทุนยงัอาจมคีวามเสีย่งจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจินัน้ๆ ดว้ย ซึง่ผลกระทบดงักล่าวจะ
สะทอ้นใหเ้หน็ในรปูของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนและมลูค่าหน่วยลงทุนทีม่คีวามผนัผวนได ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนมนีโยบายลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั ตราสารหนี้ภาคสถาบนัการเงนิ 
และตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื ระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก และ/หรอืได้รบัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อนัดบัแรกหรอืเทยีบเท่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก (ถ้าม)ี เพื่อช่วยลดความ
เสีย่งในดา้นน้ี 

2.     ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) : ความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารหรอื
ผูค้ ้าประกนัตราสารทีก่องทุนไปลงทุน จะปฏเิสธการช าระเงนิหรอืไม่สามารถช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ าหนด ซึง่
มผีลใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนลดลงได ้ 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนมนีโยบายลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั ตราสารหนี้ภาคสถาบนัการเงนิ  
 และตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื ระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก และ/หรอืได้รบัการจดัอนัดบัความ 
 น่าเชื่อถอืระยะยาว 3 อนัดบัแรกหรอืเทยีบเท่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก (ถา้ม)ี ดงันัน้ ความเสีย่งในเรื่อง 
 ความสามารถในการช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้จงึอยู่ในเกณฑต์ ่า 

3.     ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร 
 ที่ลงทุนอนัเกิดจากปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศของกองทุนต่างประเทศนัน้ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของ  
 ภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ สถานการณ์ของตลาดเงนิและตลาดทุน เป็นตน้ 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนมนีโยบายลงทุนตราสารหนี้ระยะสัน้ รวมถงึผูจ้ดัการกองทุนจะท าการวเิคราะห/์ดู 
 ความเหมาะสมในระยะเวลาการลงทุนในแต่ละขณะตามสภาวะเศรษฐกจิ เพื่อช่วยลดความเสีย่งจากปัจจยัดงักล่าว 

4.     ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity risk) : ความเสีย่งจากการไม่สามารถซื้อ หรอืขายตราสารที่ 
 กองทุนถอือยู่ในราคา จ านวน และระยะเวลาทีต่อ้งการ 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารระยะสัน้ ซึง่มสีภาพคล่องสูงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อช่วยลด 
 ความเสีย่งดงักล่าว 
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ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส ำคญั 

1)     กองทุนรวมน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนในลกัษณะใด 

       - ผูล้งทุนทีเ่น้นสภาพคล่องทีส่งู โดยกองทุนจะน าเงนิทีร่ะดมได้ไปลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารแหง่หนี้ระยะสัน้ 

       - ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่าหุน้ได้ 

       - ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยจะไดร้บัเงนิคนืภายในวนัที ่T+1 

       - ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีใ่กลเ้คยีงเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากวา่กองทุนรวมตราสารหนี้ทัว่ไปได ้

       - ผูล้งทุนทีต่อ้งการการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งต ่า 

2) กองทุนรวมน้ีมจี ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด 

      จ านวนเงนิทุนโครงการเท่ากบั 5,000 ลา้นบาท (บรษิทัอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 
15 ของเงนิทุนโครงการ) 

3) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมนัียส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

- การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิไม่ใช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งจากการลงทุน โดยผูล้งทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิ
ลงทุนคนืจากกองทุนรวมตลาดเงนิครบเตม็จ านวนได ้

- ความสามารถช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารทีก่องทุนน าเงนิไปลงทุน ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนื
เท่าทีค่าดหวงั 

- แมว้่ากองทุนรวมตลาดเงนิลงทนุไดเ้ฉพาะทรพัยส์นิทีม่คีวามเสีย่งต ่าแต่กม็โีอกาสขาดทุนได ้

4)  เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อยำ่งไร 

   ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

5)   กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 

      วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช:ี วนัที ่31 ตุลาคม ของทุกปี 

6)   กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกับตัวช้ีวดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น
ระยะเวลำเท่ำใด 

   กองทุนน้ีจะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

การลงทุนในกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์ไมใ่ช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บั
เงนิลงทุนคนืจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัยค์รบเตม็จ านวนได ้

 ทัง้นี้ กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทีไ่ม่ก าหนดอายุโครงการ ผูล้งทุนสามารถท าการซื้อขายไดทุ้กวนัท าการของบรษิทัจดัการ 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ การประเมนิความเสี่ยงนี้ เป็นการประเมินความเสี่ยงตามระดบัความเสี่ยงของกองทุนรวมภายใต้การจดัการขอ ง บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน จ ากดั 

 

ข้อก ำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่วยลงทุน 

(1)     กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร    

          1.1 ขำยหน่วยลงทุน 

        ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา  
15.30น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 

และผูส้นับสนุนการชายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟด ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อ
กองทุน โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญถ่นนหลงัสวน  
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญถ่นนหลงัสวน  
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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1.2 กำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถึงเวลา 15.30 น. บรษิัท
จดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย หากบรษิทัจดัการมกีาร
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ / หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าโดย
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2)    กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่ เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและ
บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3)    กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั  
   ซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แลว้ และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อยำ่งไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยได้รบั
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอน เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิ ี
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ ่
ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่ง
เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีาร
ใดๆ โดยพลนั 

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

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

      (4)     วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร? 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

 ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท า
การ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคา
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได้ทุกวนัท า
การของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

      (5)   กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ำกดักำรโอนไวอ้ยำ่งไร ? 

    ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

  (6)    ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซือ้คืน    
           หน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของ
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 5 วนัท าการ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่
ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 
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ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อยำ่งไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอยำ่งไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

•    กองทุนรวมนี้อาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทนุใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

•    ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus 
account) จะไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

    (3)  กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร ? 

         สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

•    บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีฝ่่ายก ากบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์02-686-9500 หรอื 02-686-9508 หรอื 02-686-9513 หรอืทางโทรสาร 02-657-3166 

•    ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท ์02-470-5920 หรอืทางโทรสาร 02-470-1996 

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

    (4)  กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อยำ่งไร ? 

         ไมม่ ี

       ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

       (1)  รำยชื่อคณะกรรมกำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                       ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ    กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามดิ                    กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา  กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                        กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์   8 

        (2)  รำยชื่อผูบ้ริหำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 เป็นต้นไป) 

• คุณจุมพล สายมาลา              ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
• คุณโช ซู ฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนิดา ดวงพตัรา               หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

 (3)  จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 

 (4)  มูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 80,038,816,370.82 บาท 

 (5)  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA   ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวศนิ ปรธิญั, CFA    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปณิธ ิจติรโีภชน์    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรุณ ทรพัยท์วกีุล    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

 

 (6)  รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                  ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
                                         มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                   หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                   หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย์, ส านักงานประกนัสงัคม 
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พ.ศ. 2547 - 2548                   หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                   นักวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                             Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

• คณุชนัยกำนต์  สวสัดิฤกษ ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 
พ.ศ. 2530 - 2534     ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์  

  มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั  Head of Fixed Income Fund Manager, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2545 - 2546                  เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. 2542 - 2545                  ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 
พ.ศ. 2538 - 2542                  พนกังานอาวุโส ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

• คณุวสุชนม ์ ทรำยแก้ว, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2546 - 2550    ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร(์วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั              ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิคราะหก์ารลงทนุ บลจ.กรุงศร ีจ ากดั 

• คณุปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สถติ)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณชิย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  นักวเิคราะห ์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
พ.ศ. 2557 - 2558  ผูแ้นะน าและสนับสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั 

                     (มหาชน) 
พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

 (7) รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน  

  ตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้กำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นไปอย่ำงถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  
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(9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษำทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดักำรให้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5490, 0-2724-5207  

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้  ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

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 

 

 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน 
อตัรำตำมท่ีระบุไว้ในโครงกำร เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

           ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 385.93 

• Portfolio Duration : 0.1250 

• ผลขำดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -0.01 

 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุ
ไว้ในโครงกำร 

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

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

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

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 0.273 0.266 0.264 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 0.161 0.161 0.160 
o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 0.024 0.024 0.024 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 0.075 0.075 0.075 

2.    ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 0.013 0.006 0.005 
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.009 0.005 0.005 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าวารสารและสิง่พมิพ์ ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o อื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.004 0.001 0.000 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิ

การขาย 
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม  2562 

    

มูลค่ำตำมรำคำตลำด 
(บำท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี         328,213,524.00   98.69  

 เงนิฝากธนาคาร              4,394,329.38   1.32  
อ่ืน ๆ             
 ทรพัยส์นิอื่น  99,808.37   0.03  

 หนี้สนิอื่น  (124,541.76)  (0.04) 
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ            332,583,119.99    100.00 
หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
 

 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตรำสำร 
มูลค่ำตำม   
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 328,213,524.00 98.69 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 4,394,329.38 1.32 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) - - AA   1,223,806.32     1,226,041.92  

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั(มหาชน) - - A   3,155,968.46     3,168,287.46  

3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/12/2019 N/A 40,000,000.00 39,945,225.60 
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/12/2019 N/A 14,800,000.00 14,777,259.21 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/12/2019 N/A 52,000,000.00 51,905,460.88 
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/12/2019 N/A 11,000,000.00 10,977,173.46 
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/11/2019 N/A 7,000,000.00 6,998,303.13 
8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/11/2019 N/A 10,000,000.00 9,994,553.70 
9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/11/2019 N/A 61,800,000.00 61,767,618.04 
10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/11/2019 N/A 10,500,000.00 10,492,123.74 
11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/11/2019 N/A 5,400,000.00 5,394,423.42 
12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/01/2020 N/A 12,000,000.00 11,971,023.60 
13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/01/2020 N/A 11,600,000.00 11,572,283.54 
14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/01/2020 N/A 14,000,000.00 13,962,887.40 
15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/01/2020 N/A 31,800,000.00 31,717,406.50 
16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/01/2020 N/A 15,000,000.00 14,956,012.95 
17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/01/2020 N/A 8,200,000.00 8,175,996.14 
18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/01/2020 N/A 9,400,000.00 9,369,638.56 
19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/01/2020 N/A 4,300,000.00 4,285,207.23 
20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/03/2020 N/A 10,000,000.00 9,950,926.90 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
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ผลกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ :    - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
   ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
 - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
   สดัส่วน 100% 

 * NAV ณ วนัที ่31 ต.ค. 2562 

 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  

ณ วนัท่ี  31 ต.ค 2562 

นับจำกวนัเร่ิม
โครงกำร 

(29 ต.ค. 53) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(26 ก.ค. 62) 

6 เดือน 

(26 เม.ย. 62) 

1 ปี 

(26 ต.ค. 61) 

3 ปี 

(28 ต.ค. 59) 

5 ปี 

(31 ต.ค. 57) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.7651* 11.7231 11.6820 11.6096 11.3619 11.0512 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์ 1.82% 0.34% 0.70% 1.32% 1.17% 1.26% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 1.33% 0.44% 0.88% 1.69% 1.23% 1.13% 



 

 

 
 
 
 



 

 
 

▪ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย ์เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนน้ี  ทัง้น้ี ผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนน้ี   ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล 
จ ำกดั 

▪ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ี
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืน 

▪ บริษัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดักำรลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกันควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพื่อบริษัท
จดักำรได้ท่ีบริษทัจดักำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

▪ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
www.sec.or.th 

▪ บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศ
ต่ำงๆ ท่ีสมำคมบริษทัจดักำรลงทนุก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบ เพื่อท่ีบริษทั
จดักำรจะสำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 

▪ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษัท
จดักำรหรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อ
คืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร 

▪ ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงกำร และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุน
กำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำรซี
ไอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-
9595 www.principal.th 

▪ บริษทัจดักำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล 
เอกสำร หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้ลงทุนตำมค ำจ ำกดัควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุน
ในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และ
ประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มี
อ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตวัตนของ
ลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบักำรรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (KYC) 
และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษทัจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดย
ตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว บริษทัจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบญัชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรท ำ
ธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ี
หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 

                                                                                                      รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 

http://www.sec.or.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


