หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม พลัส
Principal Daily Income Plus Fund (PRINCIPAL DPLUS)
• เดิ ม ก อ ง ทุ น ชื่ อ ก อ ง ทุ น เปิ ด ซี ไ อ เอ็ ม บี -พ ริ น ซิ เพิ ล เ ด ลี่ อิ น คั ม พ ลั ส , CIMB - Principal Daily Income Plus Fund
(ชื่อย่อ : CIMB -PRINCIPAL DPLUS) โดยกำรเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิถนุ ำยน 2562 เป็ นต้นไป
• กองทุนรวมนี้ ไม่ได้ถกู จำกัดโดยกฎเกณฑ์ใ ห้ต้องลงทุนเฉพำะในตรำสำรที่ มีควำมเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลำดเงิ น ดังนั น้
กองทุนรวมนี้ จึงมีควำมเสี่ยงสูงกว่ำกองทุนรวมตลำดเงิน
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม พลัส มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซึ่งจะไม่เกิ นร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จึงอำจทำ
ให้กองทุนมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงิ นบำท และสกุลเงิ นต่ำงประเทศอื่นๆ ดังนัน้ บริ ษัทจัดกำรจะลงทุนในสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (hedging) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของมูลค่ำทรัพย์สินที่ลงทุน ณ ต่ำงประเทศ
เพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตำ่ กว่ำเงินทุนเริ่ มแรกได้
• กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิ จำรณำจำก
สภำวะตลำดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เช่น ทิ ศทำงของรำคำหลักทรัพย์ อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรป้ องกันควำมเสี่ยง จึงมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น
• กองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรที่ มีลกั ษณะของสัญ ญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) ซึ่ งเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์หรือได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงเนื่ องจำกกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำว
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนอำจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้ อยกว่ำเงิ น
ลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของ
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
• ในกรณี ที่กองทุนไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่สำนักงำนกำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนตำมที่ มี
คำสั ่งไว้
• ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำเวลำที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงควำม
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
• ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• บริษทั จัดกำรได้เปลี่ยนชื่อจำก บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิ เพิ ล จำกัด เป็ น บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริน
ซิ เพิ ล จำกัด โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษำยน 2562 เป็ นต้นไป
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4

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
ประเภทโครงกำร

นโยบำยกำรลงทุน

ป้ องกันควำมเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยนไม่
น้ อยกว่ำร้อยละ 90%
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Principal Daily Income Plus Fund, (PRINCIPAL DPLUS)
กองทุนตราสารหนี้
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS-A)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-X)
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุน
กาหนด สาหรับการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง ปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ
เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ บริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่
เสนอขายทัง้ ในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน
และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็ น
Subordinated Debt จะต้อ งได้รบั อันดับความน่ าเชื่อ ถือ ของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับ ที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้ โดยกองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิ น
ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุ น อาจท าธุรกรรมการให้ยืม หลักทรัพ ย์ หรือ ธุรกรรมการซื้อ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse
Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธือ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด หรือตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุน อาจพิจารณาลงทุ นในตราสารหนี้ในประเทศที่มลี ักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบัน
การเงินตามกฎหมายไทย ที่มอี ายุ ของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี
และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ สี นิ ค้าที่มี
ตัวแปรเป็ นอัตราดอกเบีย้ , สัญญาเครดิตอนุ พนั ธ์ เป็ นต้น เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้
ของกองทุน ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดย
พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณี ท่มี ีการลงทุนในต่างประเทศกองทุ น จะลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ 90 ของมูลค่าทรัพ ย์สิน ที่
ลงทุนในต่างประเทศ
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มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ชนิดรับขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน

1,000 บาท
1,000 บาท
50,000,000 บาท
1 บาท
1 บาท
500 บาท

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม

วันที่ 15 มกราคม 2558

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

ไม่กาหนด

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk) : ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความ
ผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง เช่ น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุ น อัต ราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการ
ลงทุ นในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษัท เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ ละ
กองทุ น โดยคัดเลือ กตราสารที่น่าสนใจลงทุ น ตามปั จจัย พื้น ฐานและศักยภาพของผู้อ อกตราสาร โดยคานึ งถึงภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่ อง (Liquidity Risk) : ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ ลงทุนไว้ได้ หรือ
ขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : กองทุ นจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ
ก่ อ นการตัด สิน ใจลงทุ น และติด ตามการเปลี่ย นแปลงที่ม ีนั ย ส าคัญ เพื่อ ก าหนดสัด ส่ ว นก ารลงทุ น ในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
ควำมเสี่ยงทำงธุรกิ จ (Business Risk) และควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตรา
สาร เช่น ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งที่เกิ ดจาก
การทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง : กองทุ นจะวิเคราะห์และประเมินคุณ ภาพของตราสารก่ อ นการลงทุ น โดยการวิเคราะห์และ
ประเมินปั จจัยที่มผี ลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพื้นฐานของตราสาร
เพื่อให้ม ั ่นใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของ
บริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธกี ารและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพ
ของตราสาร โดยบริษทั จัดการจะคัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ น
ผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสียง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องหรือทีม่ ผี ลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และใช้
ประกอบการการตัดสินใจลงทุ นในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุ นของแต่ละกองทุ นและแนวโน้ มอัตรา
ดอกเบีย้ ทีค่ าดการณ์ไว้
ควำมเสี่ยงของประเทศที่ ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุน อาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดย
ปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง : กองทุ นได้ม ีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่ า มูลค่าหน่ วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น(Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ควำมเสี่ ย งจำกกำรท ำสัญ ญำซื้ อ ขำยล่ วงหน้ ำ (Derivatives) : สัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ้น ลงผัน ผวน
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผัน
ผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
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แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : กองทุนจะกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสีย่ งที่เหมาะสม และตรวจวัด ติดตามความ
เสีย่ ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มรี ะบบทีเ่ หมาะสมในการบริหารความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อลด
ความเสี่ย งในส่ วนนี้ และในกรณี ท่ีก องทุ น ลงทุ น ในต่ างประเทศกองทุ น จะลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าที่ม ีตัว แปรเป็ นอัต รา
แลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทาให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั
ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ต าม กองทุน
ยังคงมีความเสีย่ งจากการทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
8. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจา
การคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้ างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสิน ทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทาให้ได้รบั
ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝงทีอ่ อก
โดยบริษทั หรือสถาบันการเงินทีม่ คี วามมั ่นคงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกาหนดอายุตราสารเมื่อร้อง
ขอได้ รวมทัง้ วิเคราะห์และควบคุมระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อา้ งอิง ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
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คำถำม-คำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด
20,000 ล้านบาท
(3) กองทุนรวมนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด
• เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล ทีม่ ุ่งหวังผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสามารถรับ
ความเสี่ยงของตราสารทุน และตราสารหนี้ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
• ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ): เหมาะกับผู้ลงทุนประเภท
บุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-A): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุ คคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุ น
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-I) (ยังไม่เปิ ดให้บ ริการ) : เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุค คล/
สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามทีก่ รมสรรพากรกาหนด
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติ
บุคคล/สถาบันที่บริษัท จัดการกาหนด อาทิ ผู้ลงทุ นกลุ่ม กองทุ นสารองเลี้ ยงชีพ กองทุ นส่วนบุคคล และผู้ลงทุนกลุ่ม
กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ เป็ นต้น โดยเปิ ด โอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) (บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดเท่านัน้ )
• ชนิดผู้ลงทุ นพิเศษ (ชื่อ ย่อ : PRINCIPAL DPLUS-X): เหมาะสาหรับ ผู้ลงทุ นประเภทกองทุ นรวมอื่นที่อ ยู่ภ ายใต้การ
บริห ารของบริษัท จัด การ หรือ การลงทุ นในหรือ มีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมอื่น ที่บ ริษัท จัด การเดียวกัน เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่ างจาก
การลงทุ น (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุ น (Total return) รวมถึงกลุ่ม ผู้ลงทุ นอื่นที่บริษัทจัดการ
ประกาศเพิ่มเติม ในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดเกี่ ยวกับการเพิ่มเติม กลุ่มผู้ลงทุนอื่นดังกล่าว
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปของกองทุน
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด
สาหรับการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง ปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความ
สะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ บริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ): เหมาะสาหรับผู้ลงทุนทีท่ ารายการ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์ จ ากการลงทุ น (Total return) โดยในเบื้ อ งต้ น ก าหนดให้ ส าหรับ ผู้ ล งทุ น ที่ ท ารายการผ่ า น Mobile
Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษทั จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นที่บริษทั จัดการ
ประกาศเพิ่มเติม ในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติม กลุ่มผู้ลงทุนอื่นดังกล่าว
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปของกองทุน
• ผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศ โดยเข้า
ใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนี้ดงั กล่าวได้
• บุคคลธรรมดาทีต่ อ้ งการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
• ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ งู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจต่ากว่าหุน้ ได้
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• ผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยจะได้รบั เงินคืนภายใน T+1 ดังนัน้ ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนัน้ ขึน้ กับวัตถุประสงค์ในการลงทุน อัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง ระยะเวลา
เป้ าหมายในการลงทุน แผนในการใช้เงิน และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องของผูล้ งทุนแต่ละราย
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ จากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจทาให้เกิดการขาดทุนในการลงทุนของผูล้ งทุนได้
• ความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และเงินต้นของผูอ้ อกตราสาร แต่กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส มีนโยบายลงทุน
ในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชนทีม่ คี ุณภาพ และมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง
• ในกรณีมกี ารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศ อาจมีผลกระทบทาให้เงินต้นและผลตอบแทนส่วนเพิม่ จากการลงทุนในรูปของเงินบาทผันผวน แต่อย่างไรก็ตาม
กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ
• กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่ คี วามเสีย่ งต่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนัน้ กองทุนรวมนี้จงึ มีความเสีย่ งสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
• กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี สี ภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ในเวลาทีต่ อ้ งการหรือ
ในราคาทีเ่ หมาะสม
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่า
กองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุน
ในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งเนื่องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่ มีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกัน มีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกันอย่ำงไร
แผนภำพแสดงตำแหน่ งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

(7) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด ?
1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 20.00
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2.ผลตอบแทนรวมของ Zero Rate Return Index (6-month) สัดส่วน (%):20.00
3.ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ ตามการจัดอันดับ (A-ขึน้ ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สัดส่วน (%): 30.00
4.อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00
คาอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขน้ึ เมื่อ
เปรียบเทียบตัวชี้วดั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชีว้ ดั มาตรฐานใหม่
คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากาหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วดั ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทส่ี มาคมบริษทั จัดการลงทุน หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
อย่างไรก็ดี กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปั จจัย
ภายนอก เช่น ผูใ้ ห้บริการดัชนีมกี ารยกเลิกการคานวณดัชนีซง่ึ กองทุนมีการนาดัชนีนนั ้ มาใช้เป็ นตัวชี้วดั หรือการเปลีย่ นแปลง
ตัวชีว้ ดั ตามทีห่ น่วยงานกากับดูแลกาหนด เป็ นต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่แจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถึง
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของ
บริษทั จัดการ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกราคม 2559
ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
1.1 กำรขำยหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยติดต่อได้ท่ี
• ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย ในนามบัญชีซ้อื กองทุน
โดยท่านสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน / สาขาย่อยหลังสวน
ชื่อบัญชี
บัญชีซ้อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
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สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี ”กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรแลนด์ แอน เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
1.2 กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุ นได้ทุ กวันท าการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา
15.00 น. โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการตัง้ แต่วนั ถัดจากวันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษทั จัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ่ีมถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึง่ โดยปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี น้ึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจ่ ะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุ คคลดังทีก่ ล่าว
มาแล้วข้างต้น
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
(3) กรณี ใดที่บริษทั จัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่จดั สรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆหากการ
โอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถปฎิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือผู้
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มีเงินลงทุนสูง ตามคานิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 9/2555 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที่ ทน.
17/2556 รวมทัง้ ทีจ่ ะประกาศและแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต เว้นแต่เป็ นการโอนมรดก
บริษทั จัดการกองทุนมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทก่ี ารถือหน่วยลงทุนเป็ นข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั
จัดการ
(4) กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัท จัด การกองทุ น รวมพิจารณาแล้ว มีค วามเชื่อ โดยสุจริต และสมเหตุส มผลว่าเป็ น กรณี ท่ีเข้าเหตุ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุท่ที าให้กองทุ นรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุ นไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อ นก าหนดการชาระเงินค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น และจัด ท ารายงานที่แสดงเหตุ ผลของการเลื่อ น และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้ อ (2) ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษั ท จัด การอาจมอบหมายให้ ผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามลาดับวันที่ส่ง
คาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
(5) วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.(ตามวัน/เวลาขายหน่วยลงทุน)
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.(ตามวัน/เวลารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน)
(6) กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร
บริษทั จัดการ หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทก่ี ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
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บริษทั จัดการกองทุนมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทก่ี ารถือหน่วยลงทุนเป็ นข้อจากัด การถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดหุน้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั
จัดการ
(7) ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณี
เกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศ
ทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือ
หนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดย
ไม่ชกั ช้า
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย
• นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
• นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ขายหน่วยลงทุน/วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รบั การจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดีย วกันใดเกิน 1 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
• ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษทั จัดการหรือบริษทั หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
• บริษัท จัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุ น ในกรณี ท่ีก ารถือหน่ วยลงทุ นเกินข้อจ ากัดการถือ หน่ วยลงทุ นตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ อง
บริษทั จัดการ
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทำงและวิ ธีกำรร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่ำงไร
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแล : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 02-2220000
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
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• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 0-2263-6000
(4) กำรระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิ ธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่ม ี
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
(1) รำยชื่อคณะกรรมกำร
• นาย ชอง วี ยี
• นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
• นาย ฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีร์เร บาราโอนา
• นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
• นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รำยชื่อผู้บริหำร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณจุมพล สายมาลา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
• คุณโช ซู ฮุน, CPA
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
• คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
(3) จำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 57 กองทุน
(4) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 84,576,215,750.39 บาท
(5) คณะกรรมกำรพิ จำรณำกำรลงทุน
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
• คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวศิน ปริธญ
ั , CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
ผูจ้ ดั การกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
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• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
(6) รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน
• คุณวิ น พรหมแพทย์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2543 – 2545
พ.ศ. 2537 - 2541
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2548 - 2555
พ.ศ. 2547 - 2548
พ.ศ. 2546 - 2547
พ.ศ. 2544 - 2546
พ.ศ. 2544
•

•

•

คุณชนัยกำนต์ สวัสดิ ฤกษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2536 - 2537
พ.ศ. 2530 - 2534
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2546 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2542 - 2545
พ.ศ. 2538 - 2542

ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานบริหารความเสีย่ ง, สานักงานประกันสังคม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์การลงทุน, สานักงานประกันสังคม
Summer Associated (ปั จจุบนั คือ AJF)

ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Wisconsin-Whitewater
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริหารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร
พนักงานอาวุโส ฝ่ ายกองทุนสารองเลีย้ งชีพ บง.ธนสยาม

คุณวสุชนม์ ทรำยแก้ว, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546 - 2550

ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2552 - 2554

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กรุงศรี จากัด

คุณปิ ยะศักดิ์ ดวงบัณฑิ ตกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2550 - 2554
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2554 - 2557

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
นักวิเคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผูแ้ นะนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษาการลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
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(8) ใครเป็ นผู้ดแู ลปรับปรุงรำยชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้กำรชำระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเป็ นไป
อย่ำงถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินและดูแลบริ ษทั จัดกำรให้ปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนดกำรลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร : 02-273-2997 / 02-470-3207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนด้วย
ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th
รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จำ่ ยที่เรียกเก็บจำก
กองทุนรวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้**
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
o ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าธรรมเนียมจัดตัง้ กองทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร

อัตรำตำมที่ระบุไว้ใน
โครงกำร

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่
ตัง้ แต่วนั ที่่
1 ก.พ. 2562
1 ก.พ. 2561
- 31 ม.ค. 2563
- 31 ม.ค. 2562
เก็บจริ ง*,**
เก็บจริ ง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่่
1 ก.พ. 2560
- 31 ม.ค. 2561
เก็บจริ ง*,**

ไม่เกินร้อยละ 2.68
ไม่เกินร้อยละ 2.68
ไม่เกินร้อยละ 2.68
ไม่เกินร้อยละ 2.68
ไม่เกินร้อยละ 2.68
ไม่เกินร้อยละ 2.68

0.5635
0.1356
-

0.5572
-

0.5577
-

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

0.4279
-

0.4280
-

0.4280
-

ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11

0.0428
0.0428
-

0.0428
-

0.0428
-

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

0.0749
0.0749
-

0.0749
-

0.0749
-

0.0179
ไม่มี
ไม่มี
0.0093
0.0010

0.0115
ไม่มี
ไม่มี
0.0101
0.0010

0.012
ไม่มี
ไม่มี
0.0108
0.0010

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์

ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

o ค่าใช้จ่ายอื่น

ตามทีจ่ ่ายจริง

0.0071

0.0004

0.0002

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.0005

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
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ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่
กาหนดในโครงการ
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อ - สกุล - ทีอ่ ยู่ การออกเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใบใหม่ กรณีหายและอื่นๆ ที่
เกิดขึน้ จริง
o ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืน
o ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
o
o
o
o

ร้อยละของมูลค่ำหน่ วยลงทุน
ร้อยละของมูลค่ำหน่ วยลงทุน
เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี

ไม่มี

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอน่ื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์

•
•
•

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 254.93
Port Folio Duration : 0.4331
ผลขำดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน : ร้อยละ -0.05
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563
มูลค่ำตำมรำคำตลำด
(บำท)*
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือ 1-3 ปี
136,235,347.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
5,276,217,870.82
ตั ๋วแลกเงิน
1,202,039,956.20
หุน้ กู้
Rate AAA
50,031,523.50
Rate AA+
142,054,802.86
Rate AA
66,780,674.70
Rate AA30,591,754.38
Rate A
188,277,945.17
Rate A696,765,984.31
Rate BBB+
2,041,994,300.30
เงินฝากธนาคาร
319,980,580.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำงประเทศ
เงินฝากธนาคารต่างประทเศ
354,663,934.59
อื่น ๆ
หนี้สนิ อื่น
(45,684,383.47)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
10,459,950,291.66
*
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว
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% NAV

1.30
50.44
11.49
0.48
1.35
0.64
0.29
1.80
6.66
19.54
3.06
3.39
(0.44)
100.00
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รำยงำนสรุปจำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รำยงำนสรุปเงินลงทุน
มูลค่ำตำมรำคำตลำด
กลุ่มของตรำสำร
(บำท)*
% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
5,412,453,218.32
51.74
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่ม ี - ไม่ม ี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
674,644,515.39
6.99
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
4,361,915,033.70
41.70
(ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่ม ี - ไม่ม ี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

ประเภท

1

เงินฝาก
ธนาคาร
2 เงินฝาก
ธนาคาร
3 เงินฝาก
ธนาคาร
ต่างประเทศ
4 พันธบัตร
5 พันธบัตร
6 พันธบัตร
7 พันธบัตร
8 พันธบัตร
9 พันธบัตร
10 พันธบัตร
11 พันธบัตร

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
AA+
63,057,066.97

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
63,091,677.51

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

-

-

A

256,648,943.58

256,888,903.29

Bank of China Ltd.

-

06/02/2020

A+

342,342,000.00

354,663,934.59

กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

14/07/2021
06/02/2020
20/02/2020
27/02/2020
05/03/2020
19/03/2020
26/03/2020
26/03/2020

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

125,000,000.00
481,800,000.00
105,000,000.00
209,900,000.00
308,800,000.00
20,400,000.00
200,000,000.00
145,300,000.00

136,235,347.50
481,715,039.39
104,937,025.20
209,715,527.29
308,453,443.02
20,370,228.85
199,669,150.00
145,062,851.51
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ประเภท

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
หุน้ กู้

26 หุน้ กู้
27 หุน้ กู้
28 หุน้ กู้
29 หุน้ กู้
30 หุน้ กู้
31 หุน้ กู้
32 หุน้ กู้
33 หุน้ กู้
34 หุน้ กู้
35 หุน้ กู้

ผูอ้ อก

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)
บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพี
วี1 จากัด
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
แลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
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ผูค้ ้า/
ผู้
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง
-

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

09/04/2020
23/04/2020
30/04/2020
07/05/2020
04/06/2020
11/06/2020
18/06/2020
25/06/2020
02/07/2020
09/07/2020
16/07/2020
23/07/2020
30/07/2020
08/08/2020

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
A

497,900,000.00
180,900,000.00
4,500,000.00
197,000,000.00
168,900,000.00
283,300,000.00
178,000,000.00
376,200,000.00
304,400,000.00
526,200,000.00
529,100,000.00
412,600,000.00
162,700,000.00
56,000,000.00

496,918,688.89
180,466,189.14
4,488,371.73
196,426,542.85
168,285,411.75
282,211,167.61
177,279,468.46
374,600,250.88
303,043,362.26
523,747,355.49
526,525,796.23
410,459,984.08
161,842,016.19
56,621,907.72

-

30/06/2020
27/03/2020

AABBB+

30,225,000.00
100,000,000.00

30,591,754.38
100,445,829.00

-

28/05/2020

BBB+

182,000,000.00

183,220,060.66

-

16/08/2020

BBB+

40,000,000.00

40,376,958.00

-

24/01/2021

BBB+

200,000,000.00

202,273,824.00

-

02/08/2021

BBB+

73,400,000.00

75,076,046.23

-

21/04/2020

A-

1,200,000.00

1,211,862.70

-

15/12/2020

A-

40,000,000.00

40,455,614.80

-

26/02/2020

BBB+

80,000,000.00

80,691,276.80

-

05/03/2020

BBB+

120,000,000.00

120,998,802.00

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
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ประเภท

36 หุน้ กู้
37 หุน้ กู้
38 หุน้ กู้
39 หุน้ กู้
40 หุน้ กู้
41 หุน้ กู้
42 หุน้ กู้
43 หุน้ กู้
44 หุน้ กู้
45 หุน้ กู้
46 หุน้ กู้
47 หุน้ กู้
48 หุน้ กู้
49 หุน้ กู้
50 หุน้ กู้
51 หุน้ กู้
52 หุน้ กู้
53 หุน้ กู้
54 หุน้ กู้
55 หุน้ กู้

ผูอ้ อก

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส
จากัด (มหาชน)
บริษทั อีซ่ี บาย จากัด (มหาชน)
บริษทั ลีสซิง่ ไอซีบซี ี (ไทย) จากัด
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน)
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษทั ภัทรลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ฐิตกิ ร จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิง่ จากัด
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
18/06/2020 BBB+ 100,000,000.00

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
100,277,774.00

-

26/06/2020

BBB+

40,000,000.00

40,098,440.80

-

13/09/2020

BBB+

65,000,000.00

65,675,515.75

-

29/11/2021

AA+

42,000,000.00

42,266,919.66

-

12/03/2020
23/09/2021
11/07/2021

AA+
AAA
BBB+

43,100,000.00
49,000,000.00
40,000,000.00

43,913,178.48
50,031,523.50
40,618,033.60

-

24/07/2020
27/11/2020
12/05/2020

AAA-

162,000,000.00
20,000,000.00
2,700,000.00

162,612,402.12
20,282,713.80
2,724,850.34

-

08/02/2021

A-

120,000,000.00

120,771,589.20

-

01/02/2021

A-

90,000,000.00

91,735,866.54

-

17/10/2021

A-

50,000,000.00

50,626,553.50

-

17/10/2022

A-

20,000,000.00

20,320,588.40

-

28/02/2020
27/07/2020
19/09/2020

AAA+
AA

23,000,000.00
55,700,000.00
65,600,000.00

23,296,628.01
55,874,704.72
66,780,674.70

25/05/2020

BBB+

175,000,000.00

176,647,758.00

-

18/07/2020

BBB+

90,000,000.00

90,396,252.90

-

24/08/2020

BBB+

150,000,000.00

151,604,995.50
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ประเภท

56 หุน้ กู้
57 หุน้ กู้
58 หุน้ กู้
59 หุน้ กู้
60 หุน้ กู้
61 หุน้ กู้
62 หุน้ กู้
63 หุน้ กู้
64 หุน้ กู้
65 หุน้ กู้
66 หุน้ กู้
67 หุน้ กู้
68 หุน้ กู้
69 หุน้ กู้
70 หุน้ กู้
71 ตั ๋วแลกเงิน
72 ตั ๋วแลกเงิน
73 ตั ๋วแลกเงิน
74 ตั ๋วแลกเงิน

ผูอ้ อก

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป๊
จากัด (มหาชน)
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั บีเอสแอล ลีสซิง่ จากัด
บริษทั บีเอสแอล ลีสซิง่ จากัด
บริษทั บีเอสแอล ลีสซิง่ จากัด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
24/05/2021 BBB+ 100,000,000.00

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
101,595,593.00

-

18/07/2021

BBB+

100,000,000.00

100,950,015.00

-

16/05/2020

BBB+

50,000,000.00

50,421,066.50

-

25/07/2020

BBB+

40,000,000.00

40,150,012.80

-

31/05/2021

BBB+

78,000,000.00

79,088,372.22

-

15/08/2021

BBB+

67,000,000.00

68,002,559.86

-

09/05/2021

A-

130,000,000.00

132,411,198.40

-

15/05/2020

A-

10,000,000.00

10,172,970.70

-

18/05/2020

A-

20,000,000.00

20,143,145.80

-

02/08/2021

BBB+

40,000,000.00

40,789,777.36

-

24/02/2020

BBB+

24,000,000.00

24,161,779.20

-

30/01/2021

BBB+

68,000,000.00

68,433,557.12

-

07/09/2020

A

50,000,000.00

50,782,494.00

-

24/05/2021

A

35,000,000.00

35,527,271.15

-

03/05/2020
30/07/2020

A
BBB+

45,000,000.00
140,000,000.00

45,346,272.30
138,818,570.80

-

06/02/2020
12/03/2020
11/06/2020

BBB
BBB
BBB

30,000,000.00
30,000,000.00
200,000,000.00

29,991,374.40
29,934,794.10
198,573,314.00
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ประเภท

75 ตั ๋วแลกเงิน
76 ตั ๋วแลกเงิน
77
78
79
80
81
82
83

ผูอ้ อก

ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
30/07/2020
BBB
100,000,000.00
26/03/2020 BBB+
10,000,000.00

บริษทั บีเอสแอล ลีสซิง่ จากัด
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
ตั ๋วแลกเงิน บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
ตั ๋วแลกเงิน บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
ตั ๋วแลกเงิน บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
ตั ๋วแลกเงิน บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
ตั ๋วแลกเงิน บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
ตั ๋วแลกเงิน บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
ตั ๋วแลกเงิน บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว
*2 อันดับเครดิตของผูอ
้ อกตราสารหนี้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
99,001,213.00
9,971,368.30

26/03/2020

BBB+

220,000,000.00

219,370,102.60

20/04/2020

BBB+

100,000,000.00

99,595,989.00

07/05/2020

BBB+

50,000,000.00

49,759,892.50

19/06/2020

BBB+

20,000,000.00

19,856,529.80

10/07/2020

BBB+

50,000,000.00

49,580,662.00

23/07/2020

BBB+

110,000,000.00

109,004,535.20

30/07/2020

BBB+

150,000,000.00

148,581,610.50
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ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวม

ผลกำรดำเนิ นงำนสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

หมายเหตุ :

นับจำกวันเริ่ม
โครงกำร
(24 ก.พ. 2558)
10.7947*

ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )
3 เดือน
(25 ต.ค. 62)

6 เดือน
(26 ก.ค. 62)

1 ปี
3 ปี
(25 ม.ค. 62) (27 ม.ค. 60)

10.749

10.7004

10.6078

10.3438

1.56%

0.41%

0.86%

1.74%

1.43%

3.89%

0.99%

5.01%

10.67%

5.13%

10.8050*

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

0.41%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1.71%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชีว้ ดั (Benchmark) คือ
1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00
2.ผลตอบแทนรวมของ Zero Rate Return Index (6-month) สัดส่วน (%):20.00
3.ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ ตามการจัดอันดับ (A-ขึน้ ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย สัดส่วน (%):30.00
4.อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):30.00
คาอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขน้ึ เมื่อ
เปรียบเทียบตัวชีว้ ดั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชี้วดั มาตรฐาน
ใหม่คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ThaiBMA) ตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562
* NAV ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส
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คำอธิ บำยกำรจัดอันดับเครดิ ตตรำสำรหนี้ ระยะกลำงและยำวมีอำยุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไปของสถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ TRIS Rating
อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสีย่ งต่าที่สุด บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบ
AAA
น้อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ
มีค วามเสี่ย งต่ ามาก บริษัท มีค วามสามารถในการช าระดอกเบี้ย และคืน เงิน ต้น ในเกณฑ์ สูงมาก แต่อ าจได้ร บั ผลกระทบจากการ
AA
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA
มีค วามเสี่ย งในระดับ ต่ า บริษัท มีค วามสามารถในการช าระดอกเบี้ย และคืน เงิน ต้น ในเกณฑ์ สูง แต่ อ าจได้ร บั ผลกระทบจากการ
A
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า
มีความเสีย่ งในระดับปานกลาง บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่เี พียงพอ แต่มคี วามอ่อนไหวต่อการ
BBB
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ท่อี ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า
มีความเสีย่ งในระดับสูง บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบ
BB
จากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึง่ อาจส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์
ทีไ่ ม่เพียงพอ
B
C
D

มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือ
ความตัง้ ใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ
มีความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้สงู ที่สุด บริษทั ไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้อง
อาศัยเงื่อนไขทีเ่ อือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้
เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม พลัส เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริ ษทั จัดกำร ดังนัน้ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
พริ น ซิ เพิ ล จำกัด จึงไม่มี ภ ำระผูก พัน ในกำรชดเชยผลขำดทุ น ของกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เดลี่ อิ น คัม พลัส ทัง้ นี้ ผลกำร
ดำเนิ นงำนของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม พลัส ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถำนะทำงกำรเงิ นหรือผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด
➢ ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
➢ บริษทั จัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดกำรเช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั จัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริษทั จัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดควำมเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพื่อบริ ษทั จัดกำรได้ที่บริ ษทั จัดกำร และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
➢ ผู้ล งทุ น สำมำรถตรวจดูข้ อ มู ล ที่ อ ำจมี ผ ลต่ อ กำรตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น กำรท ำธุร กรรมกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งได้ ที่ ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th
➢ บริ ษทั จัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่
สมำคมบริษทั จัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้บริษทั จัดกำรทรำบ เพื่อที่บริ ษทั จัดกำรจะสำมำรถ
กำกับและดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้
➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทำกำรของบริ ษทั จัดกำรหรือ
โดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของบริษทั จัดกำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้
จำกบริ ษทั จัดกำร ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดกำร
➢ และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด ที ที่อยู่ 44 อำคำร ธนำคำร
ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
www. principal.th
➢

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

