
 

  

 

 

 

 

 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 13 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ี, CIMB - Principal Daily Fixed Income Fund            

(ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL DAILY FIX) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ี ไม่ได้ถกูจาํกดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงตํ่า

เช่นเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ดงันัน้ กองทุนรวมน้ีจึงมีความเส่ียงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน 

• กองทุนรวมน้ีอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องตํา่ จึงอาจไม่สามารถซ้ือขายตราสารหน้ีได้ในเวลาท่ีต้องการ

หรอืในราคาท่ีเหมาะสม 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีเมื่อเหน็ว่าการ

ลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จาก

การลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน

หนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนรวมน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ผู้

ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้  

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ

เมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณารา่งหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรอืได้ประกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไมร่บั หรอืไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซ้ือ หรอืสัง่สบัเปล่ียน

ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย 

ความเส่ียงด้านภาษี หรอืความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) 

และหรอืกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ี 

Principal Daily Fixed Income Fund (PRINCIPAL DAILY FIX) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี  

(Principal Daily Fixed Income Fund, PRINCIPAL DAILY FIX) 

ประเภทโครงการ กองทนุตราสารหน้ี  

นโยบายการลงทุน กองทุนตราสารหน้ีที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหน้ีทัง้ภาครฐัและหรือเอกชนที่มี

คณุภาพ มคีวามสามารถในการชําระดอกเบีย้และเงนิต้นสงู หรอืเงนิฝาก หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ

อื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุน

ลงทุนได ้

ทัง้น้ีกองทุนจะไมล่งทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ีทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร 

( Structured Note ) และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

ไมม่กีารลงทุนในต่างประเทศ 

 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

1,000 บาท 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ไมกํ่าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ

จดัการกองทุนรวม 

วนัที ่30 ตุลาคม 2549 

วนัท่ีจดทะเบียน  วนัที ่1 มนีาคม 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

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

1. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร 

(Credit Risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจยัภายในและ

ภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น 

รวมถงึความเสีย่งที่เกดิจากกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้น้ี หากเป็นพนัธบตัรรฐับาล

จะไมม่คีวามเสีย่งประเภทน้ี 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : สาํหรบักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารหน้ี มนีโยบายลงทุนในตราสารทีม่คีวามสามารถใน

การชําระหน้ีของผูอ้อกตราสารสูง เช่น ตราสารหน้ีภาครฐั รวมถงึการพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนที่มคีวามเสีย่งตํ่า

โดยได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากบรษิัทจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ

ระหวา่งประเทศและในประเทศทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.       

2. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคาหรอืผลตอบแทนของตราสาร

ปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  

อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการมกีระบวนการวเิคราะหค์วามแขง็แกร่งในการทําธุรกจิของแต่ละภาคอุตสาหกรรม

และแต่ละบรษิทัก่อนการลงทุน นอกจากน้ี บรษิทัจดัการมรีะบบการประเมินความเสี่ยงจากปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน อตัราการเติบโตทางธุรกิจรวมถึงอตัราผลตอบแทนต่อหุ้น อตัราดอกเบี้ย และมูลค่าของตราสาร 

บรษิทัจดัการมแีนวทางในการลดความเสี่ยงโดยจะไม่ลงทุนในตราสารใดตราสารหน่ึง หรอืตราสารในกลุ่มธุรกจิใดธุรกจิหน่ึงมาก

จนเกนิไป (Diversification of Risk) 

3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุน

ไวไ้ด ้หรอืขายตราสารไดแ้ต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาที่กําหนดไว ้

แนวทางบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการไดกํ้าหนดแนวทางในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องโดยมกีารดํารงสดัสว่นของ

สนิทรพัย์สภาพคล่องของแต่ละกองทุนตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากน้ี บรษิทัจดัการจะ

พจิารณาลงทุนโดยคาํนึงถงึสภาพคล่องในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภทต่าง ๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน 
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คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

8,000 ลา้นบาท  

(3)  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

• ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในตราสารหน้ีทีม่คีณุภาพ โดยเป็นการลงทุนทีผู่ล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนั 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมากกวา่ดอกเบีย้เงนิฝาก 

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษ ี

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากวา่หุน้ได ้

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ โดยจะไดร้บัเงนิคนืภายในวนัที ่T+1 

เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีส่ามารถซื้อขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ภายในช่วงเวลาที่กําหนด ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน

จะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนัน้ขึน้กบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั  ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน 

แผนในการใชเ้งนิ และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของผูล้งทุนแต่ละราย 

(4)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้จากการลงทุนในตราสารหน้ี อาจทําใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของผูล้งทุนได ้

• ความสามารถในการชําระดอกเบีย้และเงนิต้นของผูอ้อกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี มนีโยบายลงทุน

ในตราสารหน้ีภาครฐัหรอืเอกชนทีม่คีณุภาพ และมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงนิตน้สงู 

• กองทนุรวมน้ีไมไ่ดถู้กจาํกดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเช่นเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ 

ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทุนตลาดเงนิ 

• กองทนุรวมน้ีอาจมกีารลงทุนในตราสารหน้ีทีม่สีภาพคล่องตํ่า จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขาย ตราสารหน้ีไดใ้นเวลาทีต่อ้งการหรอื

ในราคาทีเ่หมาะสม 

• ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไมป่กต ิผูล้งทุนอาจไดร้บัชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาทีกํ่าหนดไวใ้นหนงัสอืชี้

ชวน  

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เมื่อเหน็วา่การลงทุน

ในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนได ้

(5)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี                                                                                          5 

 

(6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด?  

(1)  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 

(2)  ผลตอบแทนรวมของดชันีหุ้นกู้ที่คดิคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัน่าลงทุน (BBB 

ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

ในกรณีมีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดั (Benchmark) ของกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทียบกับ

ตวัชี้วดัตามประกาศทีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้ดว้ย โดยบรษิทัจดัการจะแสดงตวัชี้วดัใหมใ่นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรปุขอ้มลูสาํคญัเมื่อ

บรษิทัจดัการจดัทําหนงัสอืชีช้วนใหมใ่หเ้ป็นปัจจบุนัในทุกรอบปีบญัช ี

(8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มนีาคม 

วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2551 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อได้

ที ่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2686-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนามบญัชซีื้อกองทุน โดยท่าน

สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิทัจดัการจะ

ดาํเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื

บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ

ดําเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าว

มาแลว้ขา้งตน้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์

ตามข้อ (2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่ง

คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ระหว่าง

เวลาเริม่ทําการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ระหว่าง

เวลาเริม่ทําการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด  

บรษิทัจดัการกองทุนมีอํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเป็นข้อกําจดัการถือหน่วยลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนได้จากช่องทางใด 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุน ไดแ้ก่ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทําการถดัไป ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะประกาศในเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

www.principal.th อยา่งไรกต็าม ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ

ได ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดย

สมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัที

ในโอกาสแรกที่กระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ

จะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบียนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไมน่ับคะแนน

เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง

บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่ว่นกํากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์: 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996 

• สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 
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(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                       ประธานกรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 

• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                            กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา    กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

 (3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562)  

บรษิทัจดัการมกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 55 กองทนุ 

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

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 64,885,416,160.93 บาท 

(5)  รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 
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 (6)   รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  

พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สํานกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุชนัยกานต ์ สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 

พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั  

พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวโุส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 

พ.ศ. 2538 - 2542                พนกังานอาวโุส ฝ่ายกองทุนสาํรองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

• คณุวสชุนม ์ ทรายแก้ว 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2546 - 2550  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร(์วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2554 - ปัจจบุนั              ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กรงุศร ีจาํกดั 

• คณุปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สถติ)ิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  นกัวเิคราะห ์สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

พ.ศ. 2557 - 2558  ผูแ้นะนําและสนบัสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล.เคท ีซมีโิก้ จาํกดั 

 (7)   รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั แต่งตัง้ 
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(8)   ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป   

        อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้? 

ธนาคารกสกิรไทย  โทรศพัท ์0-2470-1995-7 
นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

    **ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน

โครงการ 
เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ  0.27 ไมเ่รยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ  0.27 ไมเ่รยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ตามอตัราคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ตามอตัราคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 เม.ย. 

2561 -  

31 มี.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 เม.ย. 

2560 -  

31 มี.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 เม.ย.  

2559 - 

31 มี.ค. 2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.98   0.607 0.592 0.55 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.65  0.375 0.375 0.37 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11  0.024 0.024 0.02 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 0.075 0.075 0.07 

2.   คา่ใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.98    0.133 0.118 0.09 

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.117 0.105 0.07 

o คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 0.011 0.01 

o คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.006 0.002 0.01 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี                                                                                          13 

• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 300.85 

• Port Folio Duration : 0.1453 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -0.03 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    
  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี           39,055,813.93   99.64  

 เงนิฝากธนาคาร                204,516.51   0.52  

อ่ืน ๆ             

 หน้ีสนิอื่น  (61,570.44)  (0.15) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ            39,198,760.00    100.00 

หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 39,055,813.93 99.64 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 204,516.51 0.52 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิ

ตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั(มหาชน) - - AA+ 200,527.51 200,801.41 

2 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคาทสิโก ้จํากดั(มหาชน) - - A 3,707.34 3,715.10 

3 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/04/2019 N/A 800,000.00 799,893.86 

4 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/04/2019 N/A 3,100,000.00 3,099,588.69 

5 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/04/2019 N/A 3,500,000.00 3,497,214.70 

6 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/04/2019 N/A 2,300,000.00 2,298,177.66 

7 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/04/2019 N/A 400,000.00 399,552.06 

8 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/05/2019 N/A 4,400,000.00 4,393,656.30 

9 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/05/2019 N/A 1,300,000.00 1,297,709.99 

10 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/05/2019 N/A 4,100,000.00 4,091,424.81 

11 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/05/2019 N/A 400,000.00 399,039.24 

12 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/05/2019 N/A 5,000,000.00 4,987,990.55 

13 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/05/2019 N/A 800,000.00 797,807.67 

14 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/05/2019 N/A 3,600,000.00 3,590,018.75 

15 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/06/2019 N/A 5,400,000.00 5,379,601.72 

16 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/07/2019 N/A 500,000.00 497,820.50 

17 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 18/07/2019 N/A 1,600,000.00 1,591,994.98 

18 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 19/09/2019 N/A 1,950,000.00 1,934,322.45 

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   

AAA     อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งตํ่าที่สุด บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงสุด และ

ไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสี่ยงตํ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบั AAA  

A มคีวามเสี่ยงในระดบัตํ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบัผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ี่เพยีงพอ แต่มคีวาม

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมคีวามสามารถในการชําระหน้ี

ทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 
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BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ํ่ากวา่ระดบัปานกลาง และจะ

ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้

ความสามารถในการชําระหน้ีอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มเ่พยีงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดบัสูงมาก บรษิัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมด

ความสามารถหรือความตัง้ใจในการชําระหน้ีได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดชําระหน้ีสูงที่สุด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามกําหนดอย่าง

ชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถใน

การชําระหน้ีได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยูใ่นสภาวะผดินดัชําระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถชําระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามกําหนด 

 

หมายเหต:ุ อนัดบัเครดติจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน 

 - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื 1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

                  2) ผลตอบแทนรวมของดชันีหุ้นกูท้ีค่ดิคํานวณจากขอ้มูล Mark-to-Market ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) 

ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 

 * NAV ณ วนัที ่29 ม.ีค. 2562  

   ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2562 

นับจากวนัเร่ิม

โครงการ 

(1 มี.ค. 50) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(28 ธ.ค. 61) 

6 เดือน 

(28 ก.ย. 61) 

1 ปี 

(30 มี.ค. 61) 

3 ปี 

(25 มี.ค. 59) 

5 ปี 

(28 มี.ค. 57) 

10 ปี 

(27 มี.ค. 52) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.2770* 12.2488 12.2246 12.1894 11.9845 11.6854 10.6248 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหนี้ 1.71% 0.23% 0.43% 0.72% 0.80% 0.99% 1.45% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 4.57% 1.04% 2.71% 2.40% 1.72% 4.08% 4.13% 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี       16 

 

 

 
 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหน้ี       17 

 

 

  

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ีเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จํากดั  จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ี ทัง้น้ี ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั   

 ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือตวัแทนสนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืน 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ีผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ิมได้ท่ีบริษัทจัดการและสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ

กาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้  

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ

ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั  ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 

16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

  

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www. principal.th 


