
 
  

 
 
 

 

 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีไม่เสนอขายกบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ารองเล้ียงชีพเท่านัน้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั ส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจท าให้
กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  และสกลุเงินต่างประเทศอ่ืนๆ แต่อย่างไรกต็าม บริษัทจดัการจะ
ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/
เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้
ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสาร
ดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรอืน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ เมื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได ้

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อ
มีข้อสงสยัให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณารา่งหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรอืได้ประกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ตดัสินใจลงทุนผลตอบแทนและความเส่ียงก่อน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
Principal Core Fixed Income Fund for Provident Fund (PRINCIPAL iFIXEDPVD) 



 

 

 
 
 
 

 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั ส ำหรบักองทุนส ำรองเลีย้งชพี  
Principal Core Fixed Income Fund for Provident Fund, (PRINCIPAL iFIXEDPVD)  

ประเภทโครงการ ตรำสำรแห่งหนี้ 
•  

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบำยลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรทำงกำรเงนิ และ/หรอืเงนิฝำกทีเ่สนอขำยทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืต่ำงประเทศ ทีอ่อกโดยภำครฐับำล รฐัวสิำหกจิ สถำบนักำรเงนิ และ /หรอื ภำคเอกชนที่ได้รบั
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกสถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ร ับกำรย อมรับจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืของตรำสำรหรอืของผูอ้อกตรำสำรอยู่ในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุน
ได้ (Investment Grade) ในกรณีตรำสำรดงักล่ำวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รบัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ
ของตรำสำร (Issue Rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) เท่ำนัน้รวมกนัทุกขณะไมน้่อย
กว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน กองทุนจะน ำเงนิไปลงทุนในต่ำงประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 
ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอำจท ำธุรกรรมกำรยมืและให้ยมืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมกำรซื้อโดยมสีญัญำขำยคนื (Reverse Repo)  
และ กำรกูย้มืและกำรขำยโดยมสีญัญำขำยคนื (Repo) รวมถึงลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใด หรอืหำ
ดอกผลโดยวธิอืื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด หรอืตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) โดย
เป็นไปตำมหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

กองทุนอำจพจิำรณำลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศที่มลีกัษณะคล้ำยเงนิฝำก เงนิฝำกในสถำบนักำรเงนิตำม
กฎหมำยไทย ทีม่อีำยุของตรำสำรหรอืสญัญำ หรอืระยะเวลำกำรฝำกเงนิ แลว้แต่กรณี และบรษิทัจดักำรอำจจะ
ลงทุนในเงนิฝำกต่ำงประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นตำมที่
ระบุไวใ้นโครงกำรหรอืตำมทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เช่น สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีม่สีนิคำ้ที่มตีวัแปรเป็น
อตัรำดอกเบี้ย, สญัญำเครดติอนุพนัธ์ เป็นต้น เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดควำมเสีย่ง, ลดค่ำใชจ้่ำย, เพิม่รำยไดข้องกองทุน ตำมทีค่ณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  โดยพิจำรณำจำกสภำวะตลำดในขณะนัน้ กฎ
ขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทำงรำคำหลกัทรพัย์ รวมถงึค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
เป็นตน้ 

ในกรณีที่มกีำรลงทุนในต่ำงประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำม
เสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (Hedging) ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่ำงประเทศ และอำจ
ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตรำสำรหนี้ทีไ่มไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื (Unrated Securities) และตรำสำรหนี้ทีม่ ี
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือผู้ออก ( Issue/Issuer) ต ่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนดรวมกนัไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำ
ทรพัยส์นิของกองทุน  

นอกจำกนี้  กองทุนอำจลงทุนในตรำสำร Basel lll ตรำสำรกึ่งหนี้ กึ่งทุน หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ม ี
underlying เป็นตรำสำรดงักล่ำวรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุน 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของมูลค่ำทรัพย์สินที่ลงทุนใน
ต่ำงประเทศ 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ 1.00 บำท 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขาย ไมก่ ำหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

9 สงิหำคม 2562 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน
รวม 

16 สงิหำคม 2562 (ประมำณกำร) 

ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90% 



 

 
 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk): ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่รำคำ หรอืผลตอบแทนของตรำสำรปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจำก
ควำมผนัผวนของปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภำวะเศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง ภำวะตลำดเงนิ ตลำดทุน อตัรำแลกเปลีย่น อตัรำ
ดอกเบีย้เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะวเิครำะห์จำกขอ้มูลพืน้ฐำนของตรำสำร และภำวะของตลำด และพจิำรณำกระจำย
กำรลงทุนในตรำสำรต่ำง ๆ แต่ละรำยบรษิทั เพื่อก ำหนดสดัสว่นกำรลงทุนทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทุนของแต่
ละกองทุน โดยคดัเลอืกตรำสำรที่น่ำสนใจลงทุน ตำมปัจจยัพื้นฐำนและศกัยภำพของผูอ้อกตรำสำร  โดยค ำนึงถงึภำวะเศรษฐกิจ  
กำรเมอืง และภำวะตลำดเงนิ และตลำดทุนซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อกำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำว 

2.    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk): ควำมเสีย่งที่เกดิจำกกำรที่ผูล้งทุนอำจไม่สำมำรถขำยตรำสำรที่ลงทุนไวไ้ด ้หรอื
ขำยตรำสำรได ้แต่ไมไ่ดต้ำมรำคำหรอืตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไว ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิำรณำลงทุนโดยค ำนึงถงึสภำพคล่องในกำรเปลีย่นมอืของตรำสำรประเภทต่ำงๆ 
ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคญั เพื่อก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรให้เหมำะสมกับ
ผลตอบแทนและควำมเสีย่งทีก่ ำหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนของแต่ละกองทุน 

3.    ความเส่ียงทางธรุกิจ (Business Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 
คอื ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรที่รำคำ หรอืผลตอบแทนของตรำสำรอำจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจำกปัจจยัภำยในและภำยนอกของผูอ้อก
ตรำสำร เช่น ผลกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร กำรบรหิำรจดักำร ภำวะธุรกจิและอุตสำหกรรม เป็นตน้ รวมถงึควำมเสีย่งทีเ่กดิ
จำกกำรทีผู่อ้อกตรำสำรหน้ีไมส่ำมำรถจ่ำยคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบีย้ได ้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  กองทุนจะวเิครำะห์และประเมินคุณภำพของตรำสำรก่อนกำรลงทุน  โดยกำรวเิครำะห์และ
ประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง ภำวะกำรลงทุน ภำวะอุตสำหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐำนของตรำสำร 
เพื่อใหม้ ัน่ใจในคุณภำพของตรำสำรที่กองทุนจะพจิำรณำลงทุน และบรษิทัจดักำรจะตดิตำมผลประกอบกำรและฐำนะกำรเงนิของ
บรษิทัผูอ้อกตรำสำรอยำ่งสม ่ำเสมอ ทัง้น้ี วธิกีำรและควำมถี่ในกำรวเิครำะหข์องตรำสำรจะแตกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะและคุณภำพ
ของตรำสำร โดยบรษิทัจดักำรจะคดัเลอืกตรำสำรทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุน 

4.     ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ควำมเสีย่งที่เกดิจำกกำรที่อตัรำดอกเบี้ยในตลำดมกีำรปรบัตวัผนัผวนอนั
เป็นผลมำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มผีลใหร้ำคำของตรำสำรหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  
แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิทัจดักำรจะวเิครำะหปั์จจยัที่เกีย่วขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบำย
รฐับำล นโยบำยกำรเงนิกำรคลงั สภำพคล่องในระบบ เป็นตน้ เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบี้ย และใช้
ประกอบกำรกำรตดัสนิใจลงทุนในตรำสำร โดยพจิำรณำใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัรำ
ดอกเบีย้ที่คำดกำรณ์ไว ้

5.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk):  เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรต่ำงประเทศ กองทุนจงึมคีวำมเสีย่ง
ของประเทศทีล่งทุน เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง คำ่เงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ 
โดยปัจจยัเหล่ำน้ีอำจมผีลกระทบต่อรำคำหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนไดม้กีำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งทำงดำ้นปัจจยัพืน้ฐำน สภำวะทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง 
คำ่เงนิ และนโยบำยต่ำงประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อลดควำมเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมำยถงึ กำรเปลีย่นแปลง ของอตัรำแลกเปลีย่นมี
ผลกระทบต่อมลูค่ำของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลำร ์ในช่วงทีเ่งนิบำทอ่อน แต่ขำยท ำก ำไรในช่วงที่
บำทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบำทกลบัมำน้อยลง ในทำงกลบักนัหำกกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ำทแขง็และขำยท ำก ำไรในช่วง
ทีบ่ำทอ่อน กอ็ำจไดผ้ลตอบแทนมำกขึน้กวำ่เดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ กำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอื
ส ำคญัในกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกดงักล่ำว ซึง่ท ำไดด้งัต่อไปน้ี 
- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอำจมคีวำมเสีย่งจำก
อตัรำแลกเปลีย่น 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอำจมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน เน่ืองจำก
กำรป้องกนัควำมเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุนรวมในกำรพจิำรณำวำ่จะป้องกนัควำมเสีย่งหรอืไม่ 



 

- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk): เน่ืองจำกกองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็น
สกุลเงนิต่ำงประเทศ จงึเป็นควำมเสี่ยงของค่ำเงนิที่เกิดจำกกำรลงทุน ตวัอย่ำงเช่น ถ้ำค่ำเงนิต่ำงประเทศที่ ลงทุนอ่อนค่ำ มูลค่ำ
หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุนอำจไดร้บัก ำไร หรอืขำดทุนจำกกำรเคลื่อนไหวของเงนิตรำต่ำงประเทศที่
ลงทุนได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งจำก
อตัรำแลกเปลีย่น(hedging) ไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่ำงประเทศ เพือ่ลดควำมเสีย่งในส่วนนี้ 

7. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำบำงประเภทอำจมีกำรขึ้นลงผนัผวน 
(volatile) มำกกว่ำหลกัทรพัยพ์ืน้ฐำน ดงันัน้ หำกกองทุนมกีำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำดงักล่ำวยอ่มท ำใหส้นิทรพัยม์คีวำม
ผนัผวนมำกกวำ่กำรลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐำน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และตรวจวดั ติดตำม
ควำมเสี่ยง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรลงทุน เพื่อให้มีระบบที่เหมำะสมในกำรบรหิำรควำมเสียงจำกกำรลงทุนในตรำสำร
อนุพนัธ ์เพื่อลดควำมเสีย่งในสว่นน้ี และในกรณีทีก่องทุนลงทุนในต่ำงประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำทีม่ตีวัแปร
เป็นอตัรำแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยงในส่วนน้ี ทัง้น้ี กำรป้องกนัควำมเสี่ยงดงักล่ำว อำจท ำให้กองทุนเสยี
โอกำสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หำกอตัรำแลกเปลี่ยนมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงตรงข้ำมกบัที่กองทุนคำดกำรณ์ไว ้
อย่ำงไรกต็ำม กองทุนยงัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรที่คูส่ญัญำไม่ปฏบิตัติำมสญัญำดงักล่ำว ดงันัน้ เพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำวกองทุน
จะท ำธรุกรรมดงักล่ำวกบัธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนำคำรพำณิชย ์

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นควำมเสีย่งที่เกดิ
จำกำรคำดกำรณ์ทิศทำงของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้ำงองิผดิพลำด หรอืเกิดควำมผนัผวนของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้ำงองิ ท ำให้
ไดร้บัผลตอบแทนตำมทีค่ำดหวงั และเกดิจำกกำรทีต่รำสำรประเภทน้ีส่วนใหญ่ไมส่ำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิำรณำคดัเลอืกลงทุนในตรำสำรที่มลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝงที่ออก
โดยบรษิทั หรอืสถำบนักำรเงนิทีม่คีวำมมัน่คงสูง และกองทุนสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรดงักล่ำวก่อนครบก ำหนดอำยตุรำสำรเมื่อรอ้ง
ขอได ้รวมทัง้วเิครำะหแ์ละควบคมุระดบัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
 เป็นกองทุนรวมส ำหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี (MF for PVD) และไมม่กีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  

 (2)   กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

 10,000 ลำ้นบำท ในระหวำ่งระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอ
หน่วยลงทุนเกนิกวำ่จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิลงทุนของโครงกำร 

(3)      กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนทีไ่มเ่สนอขำยกบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
เท่ำนัน้ 

• เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ทีต่อ้งกำรแสวงหำโอกำสในกำรสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใน
ตรำสำรหน้ี ทัง้ใน และ/หรอืต่ำงประเทศทัง้ในรูปแบบของผลตอบแทนจำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total Return) โดยเขำ้ใจควำมผนัผวนและยอมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในตรำสำร
ดงักล่ำวได ้ 

• เน่ืองจำกกองทุนสำมำรถลงทุนในต่ำงประเทศไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน จงึเหมำะส ำหรบัผู้
ลงทุนประเภทกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ทีย่อมรบัควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศได ้รวมถงึยอมรบัควำมเสีย่งเรื่อง
อตัรำแลกเปลีย่นได ้แต่อยำ่งไรกต็ำมกองทุนจะป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 90 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่ำงประเทศ  

• เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ที่ตอ้งกำรรบัผลตอบแทนจำกสว่นต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total Return) 

• เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ทีค่ำดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวำ่เงนิฝำก และยอมรบัผลตอบแทนที่
อำจต ่ำกวำ่หุน้ได้ 

• เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ำรองเลีย้งชพี ทีต่อ้งกำรสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำ
กำร  

 (4)      ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

• กำรเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบีย้จำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ี อำจท ำใหเ้กดิกำรขำดทุนในกำรลงทุนของผูล้งทุน
ประเภทกองทุนส ำรองเลีย้งชพีได ้

• ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และเงนิต้นของผูอ้อกตรำสำร แต่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ ์อนิคมั ส ำหรบั
กองทุนส ำรองเลีย้งชพี มนีโยบำยลงทุนในตรำสำรหน้ีภำครฐัหรอืเอกชนทีม่คีณุภำพ และมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระ
ดอกเบีย้และเงนิตน้สงู 

• กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management)  
กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งมำกกวำ่กองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์ำ้งองิโดยตรง เน่ืองจำกใชเ้งนิลงทุนในจ ำนวนทีน้่อยกว่ำ
จงึมกี ำไร/ขำดทุนสงูกวำ่กำรลงทุนในหลกัทรพัยอ์ำ้งองิโดยตรง 

• กองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
หรอืไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งมำกกวำ่กองทุนรวมทีล่งทุนใน
หลกัทรพัยอ์ำ้งองิโดยตรง เน่ืองจำกใชเ้งนิลงทุนในจ ำนวนทีน้่อยกว่ำจงึมกี ำไร/ขำดทุนสงูกวำ่กำรลงทุนในหลกัทรพัย์
อำ้งองิโดยตรง 

• เน่ืองจำกกองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนประเภทกองทุน
ส ำรองเลีย้งชพีอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกวำ่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ แต่อยำ่งไรก็
ตำมกองทุนจะป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 90 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่ำงประเทศ   

• กองทุนรวมน้ีไม่ไดถู้กจ ำกดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพำะในตรำสำรที่มคีวำมเสีย่งต ่ำเช่นเดยีวกบักองทุนรวมตลำด
เงนิ ดงันัน้ จงึมคีวำมเสีย่งสงูกวำ่กองทุนรวมตลำดเงนิ 



 

• กองทุนรวมน้ีอำจมกีำรลงทุนในตรำสำรหน้ีที่มสีภำพคล่องต ่ำ จงึอำจไม่สำมำรถซื้อขำยตรำสำรหน้ีได้ในเวลำที่ต้องกำร
หรอืในรำคำทีเ่หมำะสม 

• กองทุนรวมน้ีอำจมกีำรลงทุนในตรำสำร non-investment grade/ unrated ผูล้งทุนประเภทกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพอำจมี
ควำมเสีย่งสงูขึน้จำกกำรไมไ่ดร้บัช ำระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย 

• กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมัส ำหรบักองทุนส ำรองเลี้ยงชพี อำจมกีำรกระจุกตวัของกำรถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดงันัน้ หำกผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ำรอง
เลีย้งชพีดงักล่ำวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอำจมคีวำมเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนได้ 

(5)      กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผูป้ระกนัเงินลงทุน  หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุม้ครองเงินต้น หรือไม่อย่างไร ? 
  กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

(6)     การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ ในกรณีกองทนุลงทนุในตำ่งประเทศกองทนุจะป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 90 ของมลูค่ำทรพัยส์นิทีล่งทนุในต่ำงประเทศ 

 

(7)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 กรกฎำคม  
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 กรกฎำคม 2563 

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

ผูล้งทุนควรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนนี้กบั  
(1)  Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 และ 
(2) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years, A-up) ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 และ  
(3) อตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกประจ ำ 1 ปี เฉลีย่ของธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกสกิรไทย และธนำคำรไทยพำณชิย ์ในสดัสว่น

รอ้ยละ 25 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรยีบเทยีบตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็ควรและเหมำะสม ซึง่อยู่
ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุนทีก่ ำหนด โดยบรษิทัจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำอยำ่งชดัเจนถงึ
วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคำ่อธบิำยเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในกำรเปลีย่นตวัชี้วดัดงักล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูในกำรตดัสนิใจลงทุนได ้
อยำ่งไรกต็ำมในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิทัจดักำร
ลงทุน และ/หรอื ประกำศขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกีย่วกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนรวม และ/หรอื กำรเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในกำรใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดัไมไ่ดจ้ดัท ำหรอื
เปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
ผำ่นกำรประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูในกำรตดัสนิใจลงทุนได ้

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารท่ีลงทุน 



 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    
          1.1  การขายหน่วยลงทุน 

IPO:  ท่ำนสำมำรถซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นช่วง IPO ในวนัที ่14 สงิหำคม 2562 ในเวลำท ำกำร   
หลงั IPO: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร ระหวำ่งเวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15.00 น. โดยบรษิทั
จดักำรจะเริม่รบัค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก ตัง้แต่วนัที ่19 สงิหำคม 2562 เป็นตน้ไป 
ทัง้น้ี ในกรณมีเีหตุสดุวสิยัหำกวนัท ำกำรซือ้หน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นวนัทีไ่มส่ำมำรถท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อน
เป็นวนัท ำกำรถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี่ 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั  โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสำร 0-2657-3167 
และผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั แต่งตัง้ (ถำ้ม)ี 
ท่ำนสำมำรถช ำระคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดรำฟด ์ขดีครอ่มเฉพำะสัง่จำ่ย ในนำมบญัชซีือ้กองทุน หรอื
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสด โดยท่ำนสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผำ่นบญัชธีนำคำรดงัต่อไปน้ี 
 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี  กระแสรำยวนั / ส ำนักงำนใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / ส ำนักงำนใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ”กระแสรำยวนั / สำขำถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำสยำมสแควร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำกำรไฟฟ้ำนครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำเพลนิจติ ทำวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / ส ำนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั / ส ำนักงำนใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

 



 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท ำกำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถึงเวลำ    
15.00 น. โดยบรษิทัจดักำรจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัที ่19 สงิหำคม 2562 เป็นตน้ไป  
ทัง้น้ี บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิให้ผู้ขำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
- ในกรณีที่บรษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท ำให้เกิด

ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี หรอืควำมเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดักำรหรอืกองทุน บรษิทัจดักำรขอ
สงวนสทิธไิมด่ ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบก่อนด ำเนินกำร 

- บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
พลเมอืงสหรฐัอเมรกิำหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐำนอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิำ รวมถงึ
กองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่ำวและบรษิทัหรอืหำ้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และด ำเนินกจิกรรมในอเมรกิำ ซึง่อำจท ำใหบ้รษิทั
จดักำรและ/หรอืกองทุนมคีวำมเสี่ยงทำงกฎหมำย ควำมเสีย่งดำ้นภำษ ีหรอืควำมเสีย่งอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมำย 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมำยอื่นทัง้ในและต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?  
บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
• บรษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวำ่เป็นกรณีที่เขำ้เหตุ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทุนรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช ำระเงินจำกหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่ำวอยูน่อกเหนือกำรควบคมุของบรษิทัจดักำรกองทุนรวม  
• มคี ำสัง่ขำยคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลำที่บรษิทัจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์

ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
• บรษิทัจดักำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก ำหนดช ำระเงนิคำ่ขำยคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำกำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผอ่นผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้รำบถงึกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนทีแ่สดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลกัฐำน
กำรได้รบัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมข้อ (1) หรอืกำรรบัรองขอ้มูลจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (2) 
ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบรษิทัจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด ำเนินกำร
ดงักล่ำวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคนื หำกมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ให้
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช ำระคำ่ขำยคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัทีส่ง่ค ำสัง่
ขำยคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนอื่นภำยใต้กำรบริหำรของบรษิัทจดักำรได้ทุกวนัท ำกำร 
ระหวำ่งเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 15:30 น. ตำมเงื่อนไขกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตำม วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรได้ทุกวนัท ำกำร 
ระหว่ำงเวลำเริม่ท ำกำรถงึ 15:00 น. ตำมเงื่อนไขกำรขำยคนืหน่วยลงทุนตำม วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 



 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ไมม่ขีอ้จ ำกดัในกำรโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีำรเป็นไปตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ท่ำนสำมำรถตดิตำมขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ไดภ้ำยใน
วนัท ำกำรถดัไป  
ทัง้น้ี บรษิทัจดักำรจะประกำศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำร อย่ำงไรกต็ำมในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดักำร ให้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธปิระกำศทำงช่องทำงอื่นแทน อำทิ หนังสอืพมิพ์รำยวนั หรอืระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่ำ
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) และจะประกำศในช่องทำงดงักล่ำวขำ้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชำ้ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

มี : บรษิัทจดักำรจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณีย ์ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดักำรและนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต โดยบรษิทั
จดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถูกจ ำกดัสทิธ ิดงัน้ี 
• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดักำรจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 
สำมำรถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั ทีส่ว่นก ำกบักำรปฏบิตังิำน  

ทีอ่ยู ่44 อำคำร ธนำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทำงโทรสำร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสำทรเหนือ สลีม บำงรกั กรงุเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 

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

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 
ไมม่ ี
 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ  

• นำย ชอง ว ีย ี ประธำนกรรมกำร 
• นำย เอฟเฟนดี ้ชำฮูล ฮำมดิ       กรรมกำร 
• นำย ฮวน อกีนำซโีอ อยีซ์ำกรีเ์ร บำรำโอนำ   กรรมกำร 
• นำย เจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ กรรมกำร 
• นำงสำว วไิลพร ลิว่เกษมศำนต ์                    กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
• นำย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีำ                            กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สำยมำลำ กรรมกำรบรษิทั และประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร       



 

 

(2)  รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สำยมำลำ   ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์    ประธำนเจำ้หน้ำทีพ่ฒันำธรุกจิ  
• คณุโช ซู ฮุน, CPA    ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร  
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

 (3) จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 
มกีองทุนรวมทัง้หมดภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทั จ ำนวน 55 กองทุน 

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

มลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธภิำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทั 72,477,929,045.93 บำท 

(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน  
• คณุวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุสดำ้นบรหิำรควำมเสีย่ง 
• คณุชนยักำนต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุวทิยำ เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ ทรำยแกว้, CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุวริยิำ โภไคศวรรย ์ ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภำ, CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์ ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์ ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุธนำ เชนะกุล, CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุชำตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล ผูจ้ดักำรกองทุน 

(6) รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ จำก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญำตร ีสำขำเศรษฐศำสตร ์(หลกัสตูรภำษำองักฤษ)     
                                             มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ  
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ำกลุ่มงำนลงทุนและรองโฆษก ส ำนักงำนประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้ำงำนลงทุนต่ำงประเทศและอสงัหรมิทรพัย,์ ส ำนักงำนประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง, ส ำนกังำนประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน, ส ำนักงำนประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิครำะหก์ำรลงทุน, ส ำนักงำนประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 
 
 



 

• คณุชนัยกานต ์ สวสัดิฤกษ์ 
ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญำโท MBA สำขำกำรเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 
พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญำตรบีรหิำรธรุกจิบณัฑติ สำขำกำรเงนิกำรธนำคำร จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั  Head of Fixed Income Fund Manager, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2545 - 2546                 เจำ้หน้ำทีอ่ำวโุส ฝ่ำยวจิยัและพฒันำ กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดักำร ฝ่ำยบรหิำรกองทุน ธนำคำรไทยธนำคำร 
พ.ศ. 2538 - 2542                พนกังำนอำวโุส ฝ่ำยกองทุนส ำรองเลีย้งชพี บง.ธนสยำม 

• คณุวสชุนม ์ ทรายแก้ว, CFA 
ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2546 - 2550  ปรญิญำตรวีศิวกรรมศำสตร(์วศิวกรรมไฟฟ้ำ) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2554 - ปัจจบุนั              ผูจ้ดักำรกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิครำะหก์ำรลงทุน บลจ.กรงุศร ีจ ำกดั 

• ปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 
ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญำโท คณะบรหิำรธุรกจิ (กำรเงนิ) สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์
พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญำตร ีคณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี(สถติ)ิ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ประวตักิำรท ำงำน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดักำรกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  นกัวเิครำะห ์สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 
พ.ศ. 2557 - 2558  ผูแ้นะน ำและสนบัสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษำกำรลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ำกดั 

(7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

และผูส้นบัสนุนกำรขำยและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดักำรแต่งตัง้ (ถำ้ม)ี 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(7) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนำคำร สแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 
นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรรกัษำประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทำงโทรสำร 0-2657-3166 
website : www.principal.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.principal.th/


 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่ำธรรมเนียมเป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ภำษธีุรกจิเฉพำะหรอืภำษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภำษดีงักล่ำวจะถอืเป็นภำระของกองทุนรวม 
NAV หมำยถงึ มลูค่ำทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่ำหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่ำหนี้สนิทัง้หมดไมร่วมค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ ำนวณ 
ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของกองทุน ในกรณทีีม่กีำรรบัค่ำธรรมเนียมอนัเกดิจำกกองทุนรวมในต่ำงประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดักำรจะจ่ำยคนืใน
รปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถำ้ม)ี 

หมำยเหตุ  * คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้ำ่ยต่ำงๆ ได้รวมภำษมีลูคำ่เพิม่ ภำษธีรุกจิเฉพำะหรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี ไวแ้ลว้ 
               ** ไมร่วมคำ่นำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ละค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน/ กำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/ กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ำกนั ตำมประเภทของผูล้งทุน ตำมมลูคำ่กำรซื้อหน่วยลงทุน ตำมระยะเวลำกำรถอืครองหน่วยลงทุน ตำมช่องทำง
กำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน หรอืตำมเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดักำรอำจก ำหนดขึ้นในอนำคต เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก และเป็นประโยชน์
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส ำคญั ทัง้น้ี หำกมกีำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่ำว
บรษิทัจดักำรจะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 7 วนั ณ ทีท่ ำกำรของบรษิทัจดักำร และ/หรอืประกำศทำงเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดักำร 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 
ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 
1.  คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้ำ่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมำณกำรได*้* ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.68 

o คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 0.535 
o คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.0375 
o คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.075 

2.   คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
o คำ่ทีป่รกึษำกำรลงทุน ไมม่ ี
o คำ่ประกำศ NAV ตำมทีจ่ำ่ยจรงิ 
o กำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสรมิกำรขำย 
- ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

o คำ่ธรรมเนียมผูต้รวจสอบบญัช ี ตำมทีจ่ำ่ยจรงิ 
o คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ตำมทีจ่ำ่ยจรงิ 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วย            ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 
o คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 
o คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณีเป็นกองทุนเปิดปลำยทำง  
- กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทำง 

อตัรำเดยีวกบัคำ่ธรรมเนียมกำรขำยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
 

o คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน ตำมอตัรำทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทุน ตำมอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็ 
o คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บั

คนืเมื่อเลกิกองทุน 
ตำมอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็ 

o คำ่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้
นำยทะเบยีนด ำเนินกำรใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตำมอตัรำทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็ 



 

 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   
AAA     อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวำมเสีย่งต ่ำทีสุ่ด บรษิทัมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมำกจำก

กำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวำมเสีย่งต ่ำมำก บรษิทัมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์สูงมำก แต่อำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  

A มคีวำมเสีย่งในระดบัต ่ำ บรษิทัมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์สงู แต่อำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มำกกว่ำอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BBB มคีวำมเสีย่งในระดบัปำนกลำง บรษิทัมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑ์ทีเ่พยีงพอ แต่มคีวำมอ่อนไหวต่อกำรเปลีย่นแปลง
ทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มำกกว่ำ และอำจมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมือ่เทยีบกบัอนัดบัเครดติที่อยู่ในระดบัสงูกว่ำ 

BB มคีวำมเสีย่งในระดบัสูง บรษิัทมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำกว่ำระดบัปำนกลำง และจะไดร้บัผลกระทบจำกกำร
เปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขำ้งชดัเจน ซึง่อำจส่งผลใหค้วำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่มเ่พยีงพอ 

B มคีวำมเสีย่งในระดบัสูงมำก บรษิทัมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ำ และอำจจะหมดควำมสำมำรถหรอืควำมตัง้ใจใน
กำรช ำระหนี้ไดต้ำมกำรเปลีย่นแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวำมเสี่ยงในกำรผดินัดช ำระหนี้สูงที่สุด บรษิัทไม่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตำมก ำหนดอย่ำงชดัเจน โดยต้องอำศยั
เงือ่นไขทีเ่อื้ออ ำนวยทำงธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่ำงมำกจงึจะมคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภำวะผดินดัช ำระหนี้ โดยผูอ้อกตรำสำรหนี้ไมส่ำมำรถช ำระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ำมก ำหนด 

 
อนัดบัเครดติจำก AA ถงึ C อำจมเีครื่องหมำยบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทำ้ย เพื่อจ ำแนกควำมแตกต่ำงของคุณภำพของอนัดบัเครดติภำยในระดบั
เดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
                                                                                                 รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่13 สงิหำคม 2562 

  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั ส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์
ฟิกซ์ อินคมั ส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร ์ฟิกซ์ อินคมั ส าหรบักองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ  ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพือ่บริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

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

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

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

➢ 
 
 
 

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายแล
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 
ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

➢  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้(ถ้ามี)  อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตาม
ค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกับการรู้จกัตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว 
บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิด
บญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การ
ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


