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กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
Principal Complex Return Fund Not for Retail Investors 
30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL CR-AI 
ระดับความเส่ียง 6 (เส่ียงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมท่ีจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน, 

buy-and-hold, กองทุนท่ีลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 24 มีนาคม 2566 
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี 
การป้องกันความเส่ียงจาก ไม่มี 
อัตราแลกเปลี่ยน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 100 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 37.75 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย 9.5612 บาท 
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง 1. ความเส่ียงทางธุรกิจ 
                             2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร 
                             3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของ 
        ตราสาร                              
  4. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

5. ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออก   
   ตราสาร 
6. ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของ   
   สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ 

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน  บลจ. พรินซิเพิล จํากัด 
ประเภทกองทุนรวมตามท่ี Miscellaneous 
แสดงในข้อมูลท่ีใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินงานของกองทุน 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ไม่สามารถซ้ือได้หลัง IPO 
มูลค่าขั้นต่ําของการซ้ือ  
 คร้ังแรก 500,000 บาท 
 คร้ังถัดไป ไม่กําหนด 

วันทําการขายคืน  
• กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :  
(1)  พิจารณาจํานวนเงินรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี (Fixed 

Coupon) ท่ีกองทุนได้รับจากการลงทุนใน Structured Note (พิจารณาจ่ายเป็นรายเดือน) 
(2)  ในกรณีท่ี Structured Note ท่ีกองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนกําหนดท้ังหมด และหรือครบ

อายุตราสารโดยกองทุนได้รับมอบเป็นเงินสดและหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าเงินสดจาก 
Structured Note ท้ังหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดแบบ
อัตโนมัติเพ่ือคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกําหนดอายุโครงการ 

(3)  ในกรณีท่ี Structured Note ท่ีกองทุนลงทุนครบกําหนดอายุตราสาร และกองทุนได้รับมอบ
เป็นหุ้นอ้างอิง (underlying stock) จาก Structured Note ใด ๆ ท่ีกองทุนลงทุน บริษัท
จัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงท่ีได้รับมอบมาดังกล่าวต่อไป โดยอาจพิจารณาจําหน่าย
หลักทรัพย์ดังกล่าวออกบางส่วนหรือท้ังหมด ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี ในกรณี
ท่ีกองทุนจําหน่ายหุ้นอ้างอิง ตลอดจนทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท้ังหมดก่อนครบกําหนดอายุโครงการ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเพ่ือคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเลิกกองทุนก่อนครบกําหนดอายุโครงการ. 

(4)  เม่ือกองทุนครบกําหนดอายุโครงการตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ 
ท้ังน้ี ระยะเวลา จํานวนเงิน และ/หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
• กรณีรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามปกติ : ไม่มี 
*โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

มูลค่าขั้นต่ําของการขาย ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต่ํา  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต่วันถัดจากวันทําการขายคืนหน่วย

ลงทุนโดยอัตโนมัติ (ช่วงประมาณ 6 เดือนแรก: ประกาศ NAV 
T+1 ทุก 15 วัน, คืนเงิน T+2 และช่วงประมาณ 6 เดือนหลัง (กรณี
ได้รับหุ้นอ้างอิง) ประกาศ NAV T+1 ทุกวันทําการ, คืนเงิน T+3 
ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น., ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ 
TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ เวลา 13.00 น.) 

     โดยจะนําเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวไปซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY ท้ังจํานวน เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอ่ืน 

    
 
    
 
 

นโยบายการลงทุน 
ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในสัดส่วนโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ท่ีเป็น
หุ้นกู้อนุพันธ์  ท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ท่ีประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“หุ้นอ้างอิง”) ต้ังแต่ 1 ตัวขึ้นไป โดย 
Structured Note สามารถถูกไถ่ถอนก่อนครบกําหนดได้หากราคาหุ้นอ้างอิงเกินราคาท่ี
กําหนด (Autocallable Fixed Coupon Note) 
ท้ังน้ี ภายหลังจากระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก กรณีท่ี Structured Note ข้างต้นครบ
กําหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้
ซ่ึงหุ้นอ้างอิงท่ีได้รับมอบดังกล่าว ซ่ึงบริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงท่ีได้รับมอบมา
น้ัน โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจาหน่าย
หุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือท้ังหมดภายใต้กรอบอายุโครงการท่ีคงเหลืออยู่ 
กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) อ่ืนใดนอกเหนือจากการลงทุน
ใน Structured Note ข้างต้น 

…………………………………………………………………………………… 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.8025%)  

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานอง
เดียวกันไว้แล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน/ การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้
ลงทุน ตามมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง
การซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการอาจกําหนดขึ้นในอนาคต โดยจะ
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนมีการเปล่ียนแปลงผ่านช่องทางท่ี
บริษัทจัดการกําหนด 

…………………………………………………………………………………… 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.070%)  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%) 

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.107%)  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** ไม่เกิน 3.21%*** 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 1.2091%)*** 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานอง
เดียวกันไว้แล้ว 

**ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ 

***เพดานค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้เท่าน้ัน ส่วน
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้และประมาณการไม่ได้ 

ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก นับจากวันท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ถึงวันท่ี
หลักทรัพย์ประเภท structure note ครบอายุท้ังหมด บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่าท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนท้ังจํานวนในวันท่ีถูกเรียกเก็บ 
และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
และหลังจากน้ันกรณีท่ีไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายในระยะเวลาประมาณ 6 
เดือนแรก นับจากวันท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ถึงวันท่ีหลักทรัพย์ประเภท 
structure note ครบอายุท้ังหมด บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการใน
อัตราร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

“กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายยอ่ย และผู้มีเงินลงทนุสูง” 
“กองทนุรวมที่มคีวามเส่ียงสูงหรือซับซ้อน” 
 

 



กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  30 เมษายน 2566 
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*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถดู 

          ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Structured Note – Finco 58.68% 
2. Structured Note – Bank 39.80% 
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.87% 
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.65% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แผงระยะสั้น CGS239A : CGS23929A 14.66 
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แผงระยะสั้น MST23929A : MST23929A 13.65 
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แผงระยะสั้น KS23929A : KS23929A 12.65 
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แผงระยะสั้น SCBB23929A : 
SCBB23929A 12.64 

หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แผงระยะสั้น BLS23929A : BLS23929A 9.79 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ   
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมรับหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี  
โทร 0-2686-9595 ต้ังแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ พรินซิเพิล จํากัด 
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

• กองทุนน้ีมีการลงทุนหรือใช้บริการท่ีเกีย่วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ัวไป 

• กองทุนน้ีมีหลักเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาใหเ้ข้าใจก่อนลงทุน  
• กองทุนน้ีไม่เปิดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการประมาณ 1 ปี จึงเหมาะกับเงินลงทุนท่ี ไม่ต้องการสภาพคล่อง และ

สามารถลงทุนได้จนครบกําหนดอายุกองทุน  
• กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระ

หน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) มากกว่าการลงทุนในกองทุนอื่น ๆ ท่ีมีการลงทุนกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารท่ีหลากหลายกว่า 
• ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรกของอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุน ในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุน้กู้อนุพันธ์

ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลกัทรัพย์ (basket) ท่ีประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มากกว่า 1 ตัว ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของราคาหลกัทรัพย์อ้างอิงผิดพลาด ทําใหอ้าจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง หรืออาจทําให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือท้ังหมดได้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดังน้ัน 
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้ 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้

เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
• เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ 

ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบั
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 
 

  
 
 
 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผลการดาํเนินงานยอ้นหลัง 
 YTD 3 เดือน 6 เดอืน 1 ป1ี    3 ป1ี     5 ป1ี ตั้งแตจ่ดัตั้งกองทนุ1 

CR-AI (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a -4.39 
Benchmark (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Information Ratio2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13.27 

1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยง  
*เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ : N/A (source: Bloomberg ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566) 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวม
 

 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 



กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Principal Complex Return Fund Not for Retail Investors  (PRINCIPAL CR-AI)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม , กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน,  buy-and-hold, กองทุนที่ลงทุน
แบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ 

กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่
สํานักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 24 มีนาคม 2566

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 0 ปี 1 เดือน 6 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 24 มีนาคม 2566

คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 24 มีนาคม 2566

คําเตือน
•การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
•ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต
•ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 1 ปีได้ และกองทุนนี้
ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดัง
กล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
•กองทุนนี้อาจเลิกกองทุนก่อนครบกําหนดอายุโครงการ โดยจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใน
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นตะกร้า
หลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“หุ้นอ้างอิง”) ตั้งแต่ 1 ตัว
ขึ้นไป โดย Structured Note สามารถถูกไถ่ถอนก่อนครบกําหนดได้หากราคาหุ้นอ้างอิงเกินราคาที่กําหนด
(Autocallable Fixed Coupon Note)
- ทั้งนี้ ภายหลังจากระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก กรณีที่ Structured Note ข้างต้นครบกําหนดไถ่ถอน โดยเข้า
เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบดังกล่าว ซึ่งบริษัท
จัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมานั้น โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาจาหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่
- กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อื่นใดนอกเหนือจากการลงทุนใน Structured Note
ข้างต้น

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรก กองทุนจะลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable 
Fixed Coupon Note ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบกําหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอน
ตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง ในช่วงประมาณ 6 เดือนหลังกองทุนจะมีไว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่
ถอนตราสารดังกล่าว
บริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้นอ้างอิงที่ได้รับมอบมาโดยไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก แต่จะใช้
ดุลยพินิจในการจําหน่ายหุ้นดังกล่าวออกบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กรอบอายุโครงการที่คงเหลืออยู่
(ศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กองทนุรวมที�เสนอขายผูล้งทนุที�มิใช่รายย่อย และผูมี้เงินลงทนุสงู

ดชันีชี�วดั

ไมม่ ีเนื�องจากอตัราผลตอบแทนของกองทนุจะขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขการ

จา่ยผลตอบแทนของตราสารที�มสีญัญาซื�อขายลว่งหน้าแฝง 

(Structured Note) ที�เป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ประเภท Autocallable Fixed 

Coupon Note ซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะเจาะจงที�สรา้งขึ�นสาํหรบักองทนุ

นี�โดยเฉพาะ



PRINCIPAL CR-AI

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : อื่น ๆ โปรดระบุ วันทําการขายคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : -

การซือครังแรกขันตํ่า : 500,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : ไม่กําหนด ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ วันทําการซื้อ : เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวช่วง IPO (7- 22 มีนาคม 2566)
วันทําการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  โดย
จะนําเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY ทั้งจํานวน 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -1.13

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 0.00

Sharpe Ratio N/A

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี 0 ปี 4 เดือน 20 วัน

Yield to Maturity 12.7230

สดัส่วนประเภททรพัยสิ์นที่ลงทนุ
การกระจายการลงทนุ % ของ NAV

58.68

39.80

0.87

Structured Note - Finco 

Structured Note - Bank
บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
สนิทรพัยอ์ืน่ (รายการค้างรบั/ค้าง จ่าย) 0.65

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

เงินทุนและหลักทรัพย์ 85.84

ธนาคาร 13.51

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.65

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

THAILAND 100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400% 1.0700%

รวมค่าใช้จ่าย 6.2200% 1.2091%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก นับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ถึงวันที่หลักทรัพย์ประเภท structure 
note ครบอายุทั้งหมด บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ (ต่อปี) ของมูลค่าที่จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจํานวนในวันที่ถูกเรียกเก็บ และจะเรียกเก็บจาก
กองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน และหลังจากนั้นกรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการ
เลิกกองทุน ภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก นับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ถึงวันที่หลักทรัพย์
ประเภท structure note ครบอายุทั้งหมด บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ (ต่อปี) ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% 0.8025%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% 0.8025%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ทรพัยสิ์นที่ลงทนุ 5 อนัดบัแรก
ช่ือทรพัยสิ์น % ของ NAV

14.66

13.65

Structured Note - Finco : บรษิทั หลกั
ทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี
(ประเทศไทย) จาํกดั : CGS23929A

Structured Note - Finco : บรษิทั หลกั
ทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : 
MST23929A

Structured Note - Finco : บรษิทั หลกั
ทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั 
(มหาชน) : KS23929A

12.65

12.64Structured Note - Bank : ธนาคาร ไทย
พาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) : SCBB23929A

Structured Note - Bank : บรษิทั หลกั
ทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั 
(มหาชน) : BLS23929A

9.79



PRINCIPAL CR-AI

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 

1. ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk): 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยอ์นัเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทัง้ ความสามารถใน 

การทํากําไรและนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาซื้อ/ขาย อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์

ทีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั

บรษิทัผูอ้อกอยา่งใกลช้ดิและสมํา่เสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงผลการดาํเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกอย่างมนัียสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณา

ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

 บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อก เพื่อประกอบการตดัสนิใจ   

 ลงทุน และตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกอยา่งใกลช้ดิและสมํ่าเสมอ หากมกีาร 

 เปลีย่นแปลงผลการดําเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกอย่างมนัียสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการ 

 ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

2. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงนิ 

ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้หรอืตราสารหน้ี เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจ

เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะพจิารณาการลงทุนในหลกัทรพัยโ์ดยมสีดัสว่นการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถงึสถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk): 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีก่องทุนลงทุนมสีภาพคล่องน้อย กองทุน

จงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวั

ในการบรหิารกองทุน ทัง้น้ีแนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยูก่บัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคานึงถงึประโยชน์

สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

4. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) : 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลง

ดว้ย 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นตน้ เพื่อคาดการณ์

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและ

แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ 

5. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : 

ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้

ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้

ทัง้น้ีหากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทน้ี 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการ

ลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการ

และฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร 

โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

 ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ : 

การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มคีวามเสีย่งทีส่าํคญันอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป ดงัน้ี 

- ความเส่ียงท่ีเกิดจากทิศทางของสินทรพัยอ้์างอิงไม่ได้เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ และอาจทาํให้ผลตอบแทนท่ีได้รบัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 



บรษิทัจะพจิารณาทศิทางของสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยศกึษาจากขอ้มลูตลาดแต่ละช่วงเวลา และ/หรอืแต่ละสถานการณ์ รวมถงึปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ

ดชันี/สนิทรพัยอ์า้งองิ ก่อนทีจ่ะมกีารลงทุน และตลอดระยะเวลาการลงทุน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสาร  

เป็นความเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัตราสารหน้ีทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งอาจส่งผลกองทุนไม่สามารถขายตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าแฝงได้ ในระยะเวลา และ/หรอืราคาทีเ่หมาะสม หรอืในกรณีที่สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมเีงื่อนที่อาจไดร้บัหลกัทรพัยอ์้างองิ อาจส่งผลใหต้้องถอืครอง

หลกัทรพัยต่์อไปหลงัจากครบสญัญาของตราสาร และกองทุนอาจไม่สามารถขายในระยะเวลา และ/หรอืราคาทีเ่หมาะสม 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

กองทุนมนีโยบายที่จะลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่สามารถขายคนืใหก้บัผูอ้อกได้ แต่อาจมขีอ้จํากดัในการโอนเปลีย่นมอื จงึทําให้

กองทุนมคีวามเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง อยา่งไรกด็ ีกองทุนน้ีไม่เปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนก่อนครบรอบระยะเวลาการลงทุน แต่จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัติามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี หากเกดิเหตุการณ์ได้รบัหลกัทรพัยอ์้างองิ บรษิทัจดัการจะเฝ้าตดิตามการเคลื่อนไหวราคาอย่างใกล้ชดิ เพื่อบรหิาร

จดัการหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัมาเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อผูล้งทุน 

- ความเส่ียงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage risk)  

การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงอาจใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าการลงทุนในสนิทรพัยอ์า้งองิ (Underlying) โดยตรง ซึง่การเปลีย่นแปลงราคา

ของการลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงอาจมอีตัราการแกว่งตวัเป็นรอ้ยละมากกว่าราคาสนิทรพัยอ์้างองิ (Underlying) และอาจทําให้ผูถ้อืตราสารมี

กําไรหรอืขาดทุนในอตัราทีส่งูกว่าการลงทุนในสนิทรพัยอ์า้งองิ (Underlying) โดยตรง 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

กองทุนจะทาการพจิารณาและวเิคราะหปั์จจยัต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของหุน้กูอ้นุพนัธ์นัน้ๆ ก่อนที่จะเขา้ซื้อ รวมถงึทาการตดิตาม

ปัจจยัดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองตลอดการลงทุน 

 ผลกระทบทางลบจากการลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

• ตราสารที่กองทุนลงทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร ซึ่งเกดิขึน้จากการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิัท    ผูอ้อกตราสาร รวมทัง้

ความสามารถในการจ่ายคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจลดความเสีย่งดงักล่าวโดยจะลงทุนในตราสารที่ออกโดยสถาบนัการเงนิ และ/หรอื 

ธนาคารพาณิชย์ไทยหรอืต่างประเทศ ที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากสถาบนัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

• ตราสารที่กองทุนลงทุนอาจมคีวามเสีย่งจากสนิทรพัย์อ้างองิ ซึ่งอาจเกดิจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้กองทุนต้องไถ่ถอนตราสารก่อนกําหนดจากเหตุการณ์ที่มี

ผลกระทบอย่างมนัียสาํคญัที่ทําให้กองทุนจะไม่ไดร้บัคนืเงนิต้นของการลงทุนในตราสารนัน้เตม็จํานวน แต่จะได้รบัเป็นมลูค่าชดเชยตามวธิกีารคํานวณและมลูค่า

ตลาดในขณะนัน้  

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมุ่งลงทุนในตราสารที่มคีุณภาพ และบรษิทัจดัการจะทําการศกึษาและวเิคราะห์เครดติ คุณภาพ หรอืความสามารถในการชําระหน้ีของ

สนิทรพัยอ์า้งองิก่อนการลงทุน 

อย่างไรกต็าม ความเสีย่งจากปัจจยัต่าง ๆ  ดงักล่าวขา้งตน้อาจลดลงไดบ้างส่วนจากการทีบ่รษิทัจดัการไดต้ดิตามวเิคราะหปั์จจยัทีจ่ะมผีลกระทบต่อระดบัราคาของตรา

สารอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ตลอดจนเลอืกลงทุนในบรษิทัทีไ่ดว้เิคราะหแ์ลว้ว่ามปัีจจยัพืน้ฐานด ีรวมทัง้ทาการกระจายความเสีย่งจากการลงทุน 

ทัง้น้ี แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวขา้งตน้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการ 
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ในช่วงประมาณ 6 เดอืนแรก นับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในสดัส่วนโดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบยีน ในตราสาร
ทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีเ่ป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ ทีม่อีายุของตราสารสอดคลอ้งกบักรอบเวลาขา้งต้นโดยมหีลกัทรพัยอ์า้งองิ (Underlying) เป็นตะกรา้หลกัทรพัย ์(basket) 
ที่ประกอบด้วยหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (“หุ้นอ้างองิ”) ตัง้แต่ 1 ตวัขึน้ไป โดย Structured Note สามารถถูกไถ่ถอนก่อนครบก าหนดได้หากราคาหุ้นอ้างองิเกนิราคาที่
ก าหนด (Autocallable Fixed Coupon Note) และมเีงื่อนไขการไถ่ถอนดว้ยการส่งมอบเงนิสดและหรอืทรพัยส์นิอื่นใดเทยีบเท่าเงนิสด หรอืส่งมอบหุน้อา้งองิ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ของแต่ละ
ตราสาร ทัง้นี้ กองทุนจะกระจายการลงทุนใน Structured Note ขา้งต้นตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยมผีูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญาเป็นสถาบนัการเงนิในประเทศ และหรอืเป็นนิตบิุคคลที่
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและ/หรอืเสนอขายในประเทศ ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้( Investment grade) ยกเวน้ในกรณีทีใ่นวนัที่ลงทุนหรอืได้มา ผูอ้อกตราสาร
หรือคู่สญัญาได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment 
grade) กองทุนอาจจะยงัคงมไีวซ้ึง่ตราสารดงักล่าวอยู่ 

ค ำนิยำมท่ีเก่ียวขอ้งของตรำสำรท่ีมสีญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกูอ้นุพนัธ ์ประเภท Autocallable Fixed Coupon 
ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่
เป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note 

= ผลติภณัฑ์ทางการเงนิที่ผสมผสานระหว่างหุ้นกู้ และตราสารอนุพนัธ์ ให้ผลตอบแทนอ้างองิกบัราคาหุ้นไทย 1-2 หุ้น 
และจะให้สทิธิผ์ูอ้อกในการไถ่ถอนก่อนก าหนด เมื่อราคาหุ้นอา้งองิปรบัขึน้ถงึระดบัราคาที่ก าหนด (KO level) ณ วนั
สงัเกตุราคาตามทีต่กลงกนั (Observation date) นอกจากนี้ ตราสารดงักล่าวยงัมกีารจ่ายดอกเบีย้เป็นรอบๆ ตามช่วง
อายุของตราสารดว้ย 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ (Underlying security) = ตะกรา้หลกัทรพัย ์(basket) ทีป่ระกอบดว้ยหุน้อา้งองิ 1-2 ตวั 
หุน้อา้งองิ (Underlying stocks) = หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ราคาหุน้อา้งองิเริม่ตน้ (Initial Price) = ราคาปิดของหุน้อา้งองิ ณ สิน้วนัท าการทีก่องทุนเขา้ลงทุนใน Structured Note 
ราคาหุน้อา้งองิสุดทา้ย (Final Price) = ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันครบก าหนดอายุของ Structured Note และ จะเท่ากับวัน Knock-Out Event/ 

Knock-In Event ในงวดสุดทา้ย 
ระดบัราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price Level) = ราคาใชส้ทิธขิองหุน้อา้งองิ ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา เช่น 100% ของราคาหุน้อา้งองิเริม่ตน้  

(อาจจะแตกต่างกนัตาม  Structured Note) 
ระดบัราคา Knock-Out Level = ราคาหุน้อา้งองิกรอบบนทีต่กลงกนัไว ้เช่น 120% ของราคาหุน้อา้งองิเริม่ตน้  

(อาจจะแตกต่างกนัตาม  Structured Note) 
Knock-Out Event = กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตวัในตะกร้าหลกัทรพัย์ ณ สิ้นวนัพจิารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงสูงกว่าหรอืเท่ากบั

ระดบัราคา Knock-Out ทีก่ าหนด 
Knock-out Event Observation Date (s) = วนัพจิารณา Knock out event เช่น ทุกสิน้เดอืน (อาจจะแตกต่างกนัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา) 
ระดบัราคา Knock-In Level = ราคาหุน้อา้งองิกรอบล่างทีต่กลงกนัไว ้เช่น 80% ของราคาหุน้อา้งองิเริม่ตน้  

(อาจจะแตกต่างกนัตาม  Structured Note) 
Knock-In Event = กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างองิตวัใดตวัหนึ่งในตะกร้าหลกัทรพัย ์ณ สิ้น วนัพจิารณามลูค่าหุ้นอ้างองิต ่ากว่าระดบั

ราคา Knock-In ทีก่ าหนด 

ข้อมูลส ำคญัท่ีผู้ลงทุนควรทรำบในกำรลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยยอ่ย 

ลงทุนใน Structured Note บริหารจดัการหุ้นอ้างอิง 

วนัจดทะเบยีนกองทุน 6 เดอืน 1 ปี 

• เ น้นลงทุนใน Structured Note ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note โดยมี 
Underlying เป็นตะกรา้หลกัทรพัยท์ีป่ระกอบดว้ยหุน้ใน SET 1-2 ตวั  

• ในกรณีที่ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนครบก าหนด (ตามกรณีที่ 1 ในหัวข้อ
ตัวอย่าง Pay-off diagram) ทุกตราสารที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการ 
Auto Redemption ทัง้หมดและเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ  

• เมื่อครบก าหนดอายตุราสาร หาก Structured Note ทุกตราสาร เขา้เงื่อนไขการไถ่ถอน
ตราสารด้วยการส่งมอบเป็นเงนิสดทัง้หมด (ตามกรณีที่ 2 และ 3 ในหวัข้อตวัอย่าง 
Pay-off diagram) บริษัทจัดการจะด าเนินการ Auto Redemption ทัง้หมด และเลิก
กองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

• ในกรณีที่ Structured Note ครบก าหนดไถ่ถอนโดยเขา้เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารดว้ย
การส่งมอบหุ้นอ้างองิ (ตามกรณีที ่4 ในหวัขอ้ตวัอย่าง Pay-off diagram) บรษิทัจดัการ
จะบรหิารจดัการหุ้นอ้างองิที่ได้รบัมอบมาโดยไม่ได้ใช้วธิกีารบรหิารจดัการแบบเชงิรุก 
แต่จะใช้ดุลยพนิิจในการจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวออกบางส่วนหรอืทัง้หมดภายใตก้รอบอายุ
โครงการทีค่งเหลอือยู่  

• ในกรณีทีก่องทุนจ าหน่ายหุน้อา้งองิทัง้หมดก่อนครบก าหนดอายุโครงการ บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการ Auto Redemption ทัง้หมดและเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 
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Knock-in Event Observation Date (s) = วนัพจิารณา Knock in event เช่น ทุกสิน้วนัท าการ หรอืทุกสิน้เดอืน (อาจจะแตกต่างกนัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา) 
ผลการด าเนินงานของหุน้อา้งองิ = (Final Price – Initial Price) ÷ Initial Price ×100 
มลูค่าหน้าตัว๋ (Par value) = ราคาหน้าตัว๋ x จ านวนตัว๋ 
อตัราดอกเบีย้คงที ่(Fixed Coupon Rate) = อตัราดอกเบีย้ต่อปีทีอ่า้งองิในสญัญา Structure note 
อตัราดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน = มลูค่าหน้าตัว๋ × อตัราดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) × ระยะเวลาใน 1 เดอืน 

วธิกีารคดิดอกเบีย้อาจจะเป็นวธิ ีActual 365 หรอื 30/360 ขึน้กบัผูอ้อกตราสาร 
ผูอ้อกหรอืคู่สญัญา Structured Note = สถาบนัการเงนิในประเทศ หรอืเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  และ/ หรอืเสนอขายในประเทศ ที่มี

อนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบั ทีส่ามารถลงทุน ได ้(Investment grade) 
ผูถ้อื Structured Note = กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

 
เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนและกำรไถ่ถอนของตรำสำรท่ีมสีญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ท่ี
กองทุนลงทนุ สำมำรถแบ่งออกเป็นกรณีต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 

หมายเหตุ: - กองทุนอาจไม่ไดร้บัมลูค่าหน้าตัว๋ และผลตอบแทนตามทีค่าดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญาทีก่องทุนลงทุนไมส่ามารถช าระ มลูคา่หน้าตัว๋ ดอกเบีย้ และ/หรอื

ผลตอบแทนอื่นใดตามทีต่กลงกนัไวไ้ด้ ทัง้นี้วธิกีารคดิดอกเบีย้อาจจะเป็นวธิ ีActual 365 หรอื 30/360 ขึน้กบัผูอ้อกตราสาร 
- ในกรณีทีว่นั Observation Date (Obs. Date 1 – Obs. Date 6) ของ Knock-out Event Observation Date (s) คอืทุกสิน้เดอืน และ Knock-in Event Observation Date (s) 
คอืทุกสิน้วนัท าการ  

สมมติฐำน:  
กองทุนลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note อายุตราสาร 6 เดือน และมีหลกัทรพัย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลกัทรพัย์ 
(basket) ทีป่ระกอบดว้ยหุน้ A และ หุน้ B ดอกเบีย้อตัราคงที ่(Fixed Coupon Rate)  8% ต่อปี ม ีStrike price 100% ของราคหุน้ตัง้ตน้ Knock-Out Level 110% ของราคาหุน้ตัง้ตน้ และ 
Knock-In Level 80% ของราคาหุ้นตัง้ต้น  ด้วยเงนิลงทุนเริม่แรก 1,500,000 บาท โดยเงนิลงทุนเริม่ต้นเท่ากบัมูลค่าหน้าตัว๋ (ก าหนดให้ 1 เดอืน ม ี30 วนั / ใช้วธิกีารคดิดอกเบีย้แบบ 
Actual 365 / Knock-out Event Observation Date ทุกสิน้เดอืน / Knock-In Event Observation Date ทุกสิน้วนัท าการ) 

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า หลกัทรพัย ์
ราคาหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  

(P0 ) 
ราคาใช้สิทธิ  

(Strike Price: Ps) 
ระดบัราคา Knock-Out Level  

(KO) 
ระดบัราคา Knock-In Level  

(KI) 
หุน้ A 100 100  100*110%=110  100*80%=80 
หุน้ B  50  50  50*110%=55  50*80%=40 

ดอกเบีย้ทีก่องทุนจะไดร้บัต่อเดอืน  = มลูค่าหน้าตัว๋ ×  อตัราดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) ×  ระยะเวลาใน 1 เดอืน 
= (1,500,000 ×  8%) ×  30/365  
= 9,863.01 บาทต่อเดอืน 
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ในกรณีทีก่องทุนเขา้เงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดอายุของตราสารดว้ยการส่งมอบหุน้อา้งองิ (Underlying stock) กองทุนจะไดร้บัหุน้อา้งองิทีม่ผีลการด าเนินงานต ่าทีสุ่ดในตะกรา้
หลกัทรพัย ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
ตวัอยำ่งกำรจำ่ยผลตอบแทนของ Structure Note 
กรณีท่ี1 : เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวนัพิจำรณำมลูค่ำหุ้นอ้ำงอิง (Observation Date) ในเดือนท่ี 3 

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า 
หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา Knock-Out Level 
(KO) 

ระดบัราคา Knock-In 
Level (KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิง ณ วนัพิจารณา
มูลค่าหุ้นอ้างอิง ครัง้ท่ี 3 (P3 ) 

หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100  110  80 120 P3 > KO 
หุน้ B  50  50 55 40 55 P3 = KO 

สมมตใิหร้าคาปิดของหุน้อา้งองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย ์ณ สิน้วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิเดอืนที ่3 สงูกว่าหรอืเท่ากบัระดบัราคา  Knock-Out ทีก่ าหนด (ตามขอ้มลูในตาราง) ส่งผล
ใหเ้กดิ Knock-Out Event ขึน้ จงึท าให ้Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนก าหนด  
ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงทีท่ัง้หมด 3 งวด รวมทัง้หมดเท่ากบั 29,589.03 บาท (9,863.01 บาท × 3 งวด และในวนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิ เดอืนที ่3 กองทุนจะ
ไดร้บัเงนิตน้คนืจ านวน 1,500,000 บาท 
กรณีท่ี2 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event ขึ้น เลยตลอดอำยุตรำสำร 

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า 
หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา Knock-Out Level 
(KO) 

ระดบัราคา Knock-In 
Level (KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย         
(Final Price: P6) 

หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100  110  80 105 P6 >PS 
หุน้ B  50  50 55 40 45 P6 <PS 

สมมตใิหใ้นระหวา่งถอืครอง Structured Note ไม่เคยเกดิเหตุการณ์ทีร่าคาปิดของหุน้อา้งองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย ์ 
ณ สิน้วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิปิดสงูกว่าหรอืเท่ากบัระดบัราคา Knock-Out ทีก่ าหนด (ไมเ่คยเกดิ Knock-Out Event) และไมเ่คยเกดิเหตุการณ์ทีร่าคาปิดของหุน้อา้งองิตวัใดตวัหนึ่งใน
ตะกรา้หลกัทรพัย ์ณ วนัพจิารณา ต ่ากวา่ระดบัราคา Knock-In ทีก่ าหนด (ไมเ่คยเกดิ Knock-In Event) ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงทีท่ัง้หมด 6 งวดครบตามทีก่ าหนด
ในสญัญา รวมทัง้หมดเท่ากบั 59,178.06 บาท (9,863.01 บาท × 6 งวด)  และในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืจ านวน 1,500,000 บาท 

กรณีท่ี 3 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แลว้รำคำหุ้นอ้ำงอิงสุดท้ำย (Final Price) ของหุ้น ทุกตวัในตะกร้ำหลกัทรพัย ์ปิดสูงกว่ำหรือเท่ำกบัระดบัรำคำใช้สิทธิ 
(Strike Price Level) 

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า 
หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา Knock-Out Level 
(KO) 

ระดบัราคา Knock-In 
Level (KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย        
(Final Price: P6) 

หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100  110  80 105 P6 > PS 
หุน้ B  50  50 55 40 50 P6 = PS 

สมมตใิหใ้นระหว่างถอืครอง Structured Note ไม่เคยเกดิเหตุการณ์ทีร่าคาปิดของหุน้อา้งองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย ์ณ สิน้วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิปิดสงูกว่าหรอืเท่ากบัระดับราคา 
Knock-Out ที่ก าหนด (ไม่เคยเกดิ Knock-Out Event) แต่เคยเกดิเหตุการณ์ที่ราคาของหุ้น A เคยปิดที่ราคา 77.5 บาท ซึ่งต ่ากว่าระดบัราคา Knock-In ที่ก าหนด (เคยเกดิ Knock-In 
Event) นอกจากนี้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร ราคาหุน้อา้งองิสุดทา้ย (Final Price) ของหุน้ทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัยปิ์ดสงูกว่าหรอืเท่ากบัระดบัราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price Level) 
(ตามขอ้มลูในตาราง) ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงทีท่ัง้หมด 6 งวดครบตามทีก่ าหนดในสญัญา รวมทัง้หมดเท่ากบั 59,178.06 บาท (9,863.01 บาท × 6 งวด) และใน
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืจ านวน 1,500,000 บาท 
 

(1) กรณีไถ่ถอนดว้ยการสง่มอบหุน้ A 
จ านวนหุน้ A ทีก่องทุนจะไดร้บั = มลูค่าหน้าตัว๋ ÷ ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ของ

หุน้ A 
= 1,500,000 ÷ 100 
= 15,000 หุน้ 

(1) กรณีไถ่ถอนดว้ยการสง่มอบหุน้ B 
จ านวนหุน้ B ทีก่องทุนจะไดร้บั = มลูค่าหน้าตัว๋ ÷ ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ของ

หุน้ B 
= 1,500,000 ÷ 50 
= 30,000 หุน้ 
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กรณีท่ี4 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แลว้รำคำหุ้นอ้ำงอิงสุดท้ำย (Final Price) ของหุ้นตวัใดตวัหน่ึงในตะกร้ำหลกัทรพัยปิ์ดต ำ่กวำ่ระดบัรำคำใช้สิทธิ 
(Strike Price Level) 

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า 
หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา Knock-Out Level 
(KO) 

ระดบัราคา Knock-In 
Level (KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย        
(Final Price: P6) 

หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100  110  80 105 P6 > PS 
หุน้ B  50  50 55 40 45.5 P6 < PS 

สมมตใิหใ้นระหว่างถอืครอง Structured Note ไม่เคยเกดิเหตุการณ์ทีร่าคาปิดของหุน้อา้งองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย ์ณ สิน้วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิปิดสงูกว่าหรอืเท่ากบัระดับราคา 
Knock-Out ที่ก าหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) แต่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาของหุ้น A เคยปิดที่ราคา 77.5 บาท ซึ่งต ่ากว่าระดบัราคา Knock-In ที่ก าหนด (เคยเกดิ Knock-In 
Event) นอกจากนี้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร ราคาหุ้นอ้างองิสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น B ปิดที่ราคา 45.50 บาท ซึ่งต ่ากว่าราคาใช้สทิธ ิ(Strike Price Level) (ตามขอ้มูลใน
ตาราง) ส่งผลใหก้องทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงทีท่ัง้หมด 6 งวดครบตามทีก่ าหนดในสญัญา และไดร้บัส่งมอบหุน้อา้งองิ (Underlying) ซึง่กองทุนจะไดร้บัหุน้อา้งองิทีม่ผีลการด าเนินงาน
ต ่าทีสุ่ดในตะกรา้หลกัทรพัย ์โดยจะพจิารณาผลการด าเนินงานของหุน้อา้งองิ ดงัต่อไปนี้ 
ผลการด าเนินงานของหุน้  = [ (P6 – P0) ÷ P0 ] ×  100 
ผลการด าเนินงานของหุน้ A  = [ (105 – 100) ÷ 100 ] ×  100                                   ผลการด าเนินงานของหุน้ B  = [ (45.50 – 50) ÷ 50 ] ×  100 

= 5%                                                                                                               = -9% 
ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงที ่รวมทัง้หมดเท่ากบั 59,178.06 บาท (9,863.01 บาท × 6 งวด)  และในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะไดร้บัมลูคา่หน้าตัว๋คนื
โดยการไถ่ถอนดว้ยการส่งมอบหุน้ B ซึง่เป็นหุน้อา้งองิทีม่ผีลการด าเนินงานต ่าทีสุ่ดในตะกรา้หลกัทรพัยเ์ป็นจ านวน 30,000 หุน้ ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) คอื 50 บาทต่อหุน้ ซึง่สงู
กว่าราคาตลาด ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร 

 
หมำยเหตุ: 
- ในกรณีที ่Structured note อา้งองิ 1 หลกัทรพัย ์(หุน้) ผลตอบแทนจะวดัจากมลูค่าของหลกัทรพัยท์ีอ่า้งองินัน้ 
- รายละเอยีดเกีย่วกบั ผูอ้อกหรอืคู่สญัญา หุน้อา้งองิ (Underlying stock) จ านวนหุน้อา้งองิในตะกรา้หลกัทรพัย ์ระดบัราคาใชส้ทิธิ (Strike Price Level) ระดบัราคา Knock-Out Level ระดบั
ราคา Knock-In Level วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิ (Observation Date) อตัราดอกเบีย้คงที ่(Fixed Coupon Rate) ขา้งตน้ เป็นเพยีงขอ้มลูตวัอย่างทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใชใ้นการค านวณเท่านัน้ 
ทัง้นี้ รายละเอยีด ของ Structured Note ทีก่องทุนจะลงทุนจรงิอาจมคีวามแตกต่างจากตวัอย่างขา้งตน้ ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาด สถานการณ์การลงทุน และหรอืปัจจยัอื่น ๆ ดา้นการลงทุน 
โดยจะเป็นไปตามดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่าน ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการและ/หรอืช่องทางทีเ่หมาะสมภายหลงัจากด าเนินการลงทุน
ใน Structured Note แลว้  

- ขอ้มลูและตวัอย่างตามสมมตฐิานนี้ เป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหผู้ล้งทุนมคีวามเขา้ใจในกลไกการลงทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายลว่งหน้า
แฝง (Structured Note) ทีเ่ป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note เท่านัน้ ทัง้นี้ ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัมลูค่าหน้าตัว๋และผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน  

- จ านวนเงนิในรูปของดอกเบีย้ในอตัราคงที ่(Fixed Coupon) ทีก่องทุนไดร้บัตามตวัอยา่งขา้งตน้เป็นจ านวนเงนิก่อนหกัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย (withholding tax) และภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั 
- ส าหรบัดอกเบีย้ในอตัราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รบัจากการลงทุนใน Structured Note รวมถงึผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัจากตราสาร/ทรพัยส์นิที่กองทุนถอือยู่ บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้แก่ผูถ้อืหน่วยที่มชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ 

- ในกรณีที่เกดิ Knock-Out Event ขึน้ในวนัพจิารณามูลค่าหุ้นอ้างองิ (Observation Date) ส่งผลให้ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนก าหนด บรษิทัจดัการพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัเิพื่อคนืมลูค่าหน้าตัว๋ทีไ่ดร้บัจากการไถ่ถอนตราสารดงักล่าว  

- อนึ่ง ระยะเวลา จ านวนเงนิ และ/หรอืรายละเอยีดอื่น ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิา้งตน้ จะเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั  
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