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ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 16 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2564 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่ำวด้วย หำกไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไข
กำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือกำรเล้ียงชีพไปจ ำหน่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนั 

• ในกรณีท่ีเงินจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของผู้ลงทุนครบเง่ือนไขเก่ียวกบัก ำหนดระยะเวลำซ่ึงเป็นผลให้ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีแล้ว 
ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเพ่ิมเติมจำกกำรโอนเงินดงักล่ำวมำยงักองทุนรวมเพ่ือกำรเล้ียงชีพ และกำรลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือกำรเล้ียงชีพอำจมีต้นทุนท่ีแตกต่ำงจำกกองทุนรวมทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกำรโอนเงินจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมำยงักองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพ จะมีผลให้กำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกดักำรถือ
หน่วยลงทุนตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้ำท่ีของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมดงักล่ำว 

• กำรท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้อนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ีเพ่ือกำรเลี้ยงชีพ เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2548 มิได้
เป็นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงควำมครบถ้วนและควำมถกูต้อง
ของข้อมูลในกำรเสนอขำย และมิได้เป็นกำรประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ีเพ่ือกำร
เล้ียงชีพ เม่ือเหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน  

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนคระกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืน
หน่วยลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรองถึงควำมถกูต้อง
ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ีเพื่อกำรเล้ียงชีพ 
Principal Fixed Income Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL FIRMF) 
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ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้เพื่อการเลีย้งชพี  

Principal Fixed Income Retirement Mutual Fund  

(PRINCIPAL FIRMF) 

ประเภทโครงกำร กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชพี  

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตัว๋เงนิคลงั  พนัธบตัรรฐับาล  พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย  พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีก่องทุนเพื่อการฟ้ืนฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้ ้าประกนั  
พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีก่ระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อก ผู้รบัอาวลั หรอืผู้ค ้า
ประกนั  และหรอืตราสารแห่งหนี้ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในสีอ่นัดบั
แรก (category) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบให้
กองทุนลงทุนได ้

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิ
กบัตวัแปร (Structured Note) และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 1,000 บาท 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม วนัที ่30 มถิุนายน 2548 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วนัที ่5 สงิหาคม 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
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ควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

กำรลงทุนในกองทุนน้ีจึงมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

1) ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (business  risk) และควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำ 
สำร   (Credit Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของ
ผูอ้อกตรา  สาร เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจาก
กรณีทีผู่อ้อกตรา สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้นและหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้นี้ หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทนี้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : ถอืเป็นปัจจยัส าคญัทีสุ่ดในการพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ หากผูอ้อกตราสารประสบกบัปัญหาการ
ด าเนินงาน และการบรหิารจดัการ หรอืไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิหรอือุตสาหกรรมตกต ่า อาจส่งผลต่อความสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้คนื บรษิทัจดัการมแีนวทางการวเิคราะห์ความเสีย่งโดยการประเมนิฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน การบรหิาร
จดัการของทัง้ผูอ้อกตราสาร ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้ ้าประกนัก่อนการตดัสนิใจลงทุน  

ส าหรบักองทุนเปิดพรนิซิเพลิ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชพี มคีวามเสี่ยงเกี่ยวกบัความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารใน ระดบัต ่า 
เน่ืองจากกองทุนจะพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครฐัและตราสารหนี้ภาคเอกชนทีม่คีุณภาพและความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ เงนิ
ตน้สงู 

2) ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร  (market  risk) :ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้
ลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลีย่น อตัรา
ดอกเบีย้ เป็นต้น 

แนวทำงบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการจะลงทุนในลกัษณะกระจายความเสีย่ง (Diversification of Risk) โดยจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยใ์ด
หลกัทรพัย์หนึ่งหรอืหลกัทรพัย์ในกลุ่มธุรกจิใดธรุกจิหนึ่งมากจนเกนิไป รวมถงึบรษิทัมกีระบวนการวเิคราะห์ ความแขง็แกร่งในการท าธุรกจิ
ของแต่ละภาคอุตสาหกรรม และแต่ละบรษิทัก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บรษิทัมรีะบบการประเมนิความเสี่ยงจากปัจจยัความเสีย่ง ต่าง ๆ เช่น 
ภาวะเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน อตัราการเตบิโตทางธุรกจิรวมถงึอตัราผลตอบแทนต่อหุน้ อตัราดอกเบีย้และมลูค่าของตราสาร 

3) ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร  (liquidity  risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่งทุน
ไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
แนวทำงบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการไดก้ าหนดแนวทางในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องโดยมกีารด ารงสดัส่วนของสนิทรพัย์
สภาพคล่องของกองทุนตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถงึ
สภาพคล่องในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภทต่าง ๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน 

4) ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหนี้
ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   

แนวทำงบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการมกีระบวนการวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโดย
พจิารณาจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ นโยบายเศรษฐกจิการคลงัของรฐับาล และสภาพคล่องในตลาดเงนิ เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มลู
ในการคาดการณ์แนวโน้มการปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้ รวมถงึกระบวนการพจิารณาลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลา และนโยบายการลงทุน
ของกองทุน  

ส าหรบักองทุนเปิดพรนิซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในระดบัต ่า เนื่องจาก
กองทุนจะพิจารณาลงทุนตามการคาดการณ์แนวโน้มของอตัราดอกเบี้ย ในกรณีที่คาดการณ์ว่าอตัราดอกเบี้ยมแีนวโน้มการปรบัตวัเพิม่ขึ้น
กองทุนจะพจิารณาเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ และในทางกลบักนัถา้คาดการณ์ว่าอตัราดอกเบีย้มแีนวโน้มการปรบัตวัลดลงกองทุนจะ
พจิารณาเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว 
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ค ำถำม-ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

(1)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 (2)  กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด? 

5,000 ลา้นบาท 
     (3)  กองทุนรวมน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด ? 

- ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่าหุน้ได ้ 

- ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ  

- ผูท้ ีม่เีงนิได ้แต่ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหย่อนภาษจีากการลงทุน (สงูสุดไม่เกนิ 30% ของเงนิไดท้ีย่ื่นเสยีภาษี 

ทัง้ปี โดยเมื่อรวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี หรอื กบข. หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม แล้วไม่เกนิ 5 แสนบาท) 
หรอืยงัใชส้ทิธปิระโยชน์ไม่เตม็ที ่ 

- ผูท้ ีต่อ้งการน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไปหกัลดหย่อนภาษี และไม่ตอ้งการลงทุนในหุน้ 

- ผูท้ ีต่อ้งการลงทุนต่อเนื่องเตรยีมไวส้ าหรบัหลงัเลกิท างานหรอืเกษียณ 

- ผูท้ ีส่ามารถลงทุนระยะยาวอย่างน้อย 5 ปีปฏทินิ และอายุไม่ต ่ากว่า 55 ปี บรบิูรณ์ 

 (4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

             - กองทุนรวมนี้ไม่ไดถู้กจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ใหต้้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่ีความเสีย่งต ่าเช่นเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ  
               ดงันัน้กองทุนน้ีจงึมคีวามเสีย่งสงูกว่ากองทุนตลาดเงนิ 

             - กองทุนรวมนี้อาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่สีภาพคล่องต ่า จงึอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ไดใ้นเวลาทีต่อ้งการหรอื 
               ในราคาทีเ่หมาะสม 

             - ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย หากไม่ปฏบิตัิ 
               ตามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

             - ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็น  
               หลกัประกนั 

        (5)   เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่ำงไร ? 

             กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไม่คุม้ครองเงนิตน้  

 (6)   กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกนัมีควำมเส่ียงแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ? 
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรท่ีลงทุน 
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(7)   กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (benchmark) ใด ? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 

       ระยะเวลำเท่ำใด ? 

1. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาล อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%): 50.00 

2. ดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป    

    อายุ 1 - 3 ปี สดัส่วน (%): 25.00 

3. อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่    

   ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สดัส่วน (%):25.00  

  เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ผูล้งทุนจงึควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุน เช่น ระยะเวลาในการลงทุน ให้
เขา้ใจและปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้ง เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีส่วนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนัน้ขึน้กบั
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน แผนในการใชเ้งนิ และปัจจยัอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งของผูล้งทุนแต่ละราย 

(8)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 

 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 กรกฎาคม 

 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 กรกฎาคม 2549 

 ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  

1.1 กำรขำยหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่ 

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

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามบัญชีซื้อกองทุน โดยท่าน
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล  และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผำ่นบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ   เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 
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ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ  เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอน เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ  เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ  เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

1.2 กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถึงเวลา 15.00 น. โดยบรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน. 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรือผู้ทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิน่ที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าวและบรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

 (1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
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(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

(4) วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร  

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ   

ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห ์
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได้จำกช่องทำงใด 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการถดัไป   

ทัง้นี้ บรษิัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัท
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  

มี บรษิัทจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธิ ดงันี้ 

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

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัการปฏบิตังิาน  

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

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

• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ : 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278 

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

(4) กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 

ไม่ม ี

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

        (1)  รำยช่ือคณะกรรมกำร 

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

         (2)  รำยช่ือผู้บริหำร 

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

   (3)  จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 

       (4)  มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 69,089,525,785.59 บาท 

 (5)  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวุโสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณวสุชนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

         (6)  รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นักวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

• คณุชนัยกำนต์  สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 
พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั  
พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 
พ.ศ. 2538 - 2542                พนักงานอาวุโส ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

• คณุวสุชนม ์ ทรำยแก้ว, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2546 - 2550  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร์(วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั              ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิคราะห์การลงทุน บลจ.กรุงศร ีจ ากดั 
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• คณุปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สถติ)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  นักวเิคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
พ.ศ. 2557 - 2558 ผูแ้นะน าและสนับสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล.เคท ีซมีโิก้ จ ากดั 

 (7)  รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777  

 และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

 (8)  ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้กำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 เป็นไปอย่ำงถกูต้อง ? 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

 (9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษำทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดักำรให้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

             ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2299-1111 

 นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของ 
 ผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 

       ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website : www.principal.th 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

                 ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

- ปัจจุบนัเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการ ณ อตัรา 0.6848% ต่อปี โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่15 ก.ค. 63 เป็นตน้ไป 
- ปัจจุบนักองทุนยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่2 ม.ิย. 63 เป็นตน้ไป 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน 

อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนื  
หน่วยลงทุน 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำก
กองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้  
      ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ส.ค.  

2562 - 31 ก.ค. 2563 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ส.ค.  

2561 - 31 ก.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ส.ค.  

2560 - 31 ก.ค. 2561 

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

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได ้

     (รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.12 0.976 1.017 1.055 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 0.787 0.792 0.792 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 0.027 0.027 0.027 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 0.087 0.107 0.107 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่น ไม่เกนิรอ้ยละ 2.12 0.075 0.091 0.129 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.049 0.065 0.099 

o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 0.010 0.010 

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.007 0.003 0.002 

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.009 0.013 0.018 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54  

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
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• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 104.05 

• Port Folio Duration : 2.0715 

• ผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี : ร้อยละ -0.9280 

 

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี  31  กรกฎำคม 2563 

    มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี             8,727,114.00   9.08  

  อายุคงเหลอื 1-3  ปี             8,168,328.25   8.49  

 พนัธบตัรกระทรวงการคลงั    
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี             7,249,822.15   7.54  

  อายุคงเหลอื 1-3  ปี           12,783,257.82   13.29  

  อายุคงเหลอื 3  ปีขึน้ไป           14,329,245.07   14.91  

 พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้รฐัวสิาหกจิเป็นผูอ้อก/รบัรอง/อาวลั/ค ้าประกนั   
  อายุคงเหลอื 1-3  ปี               100,791.67   0.10  

 หุน้กู้      
  Rate  AAA              3,746,462.36   3.90  

  Rate  AA+                940,307.47   0.98  

  Rate  AA              4,818,488.15   5.01  

  Rate  AA-              1,639,615.07   1.70  

  Rate  A+              1,133,554.27   1.18  

  Rate  A              2,333,912.94   2.41  

  Rate  A-            15,912,119.76   16.54  

  Rate  BBB+           10,895,246.40   11.33  

 เงนิฝากธนาคาร              3,636,467.67   3.78  
อ่ืน ๆ             

 หนี้สนิอื่น  (234,023.53)  (0.24) 
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ            96,180,709.52    100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
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รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตรำสำร 
มูลค่ำตำม   
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 51,257,767.29 53.29 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 4,754,285.83 4.94 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 40,402,679.93 42.01 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง)= 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  

 
 

 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิ
ตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) - - A+ 309,972.50 309,996.37 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA- 3,300,000.00 3,300,416.41 

3 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) - - A 2,461.12 2,461.51 

4 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - - AA- 794.28 794.29 

5 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) - - AAA 20,176.02 20,179.43 

6 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 2,619.35 2,619.66 

7 พนัธบตัร
รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 12/03/2021 N/A 1,100,000.00 1,114,448.05 

8 พนัธบตัร
รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 24/09/2021 N/A 3,200,000.00 3,281,704.42 

9 พนัธบตัร
รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 26/11/2020 N/A 2,200,000.00 2,217,825.96 

10 พนัธบตัร
รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 26/08/2021 N/A 3,700,000.00 3,759,450.30 
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11 พนัธบตัร
รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 16/09/2022 N/A 1,100,000.00 1,127,173.53 

12 พนัธบตัร
รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 10/09/2020 N/A 2,400,000.00 2,398,738.20 

13 พนัธบตัร
รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 29/10/2020 N/A 1,200,000.00 1,198,575.25 

14 พนัธบตัร
รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 12/11/2020 N/A 1,500,000.00 1,497,949.86 

15 พนัธบตัร
รฐับาล 

กระทรวงการคลงั - 19/11/2020 N/A 300,000.00 299,576.68 

16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/07/2021 N/A 5,900,000.00 6,212,221.28 
17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/03/2028 N/A 300,000.00 288,935.71 
18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/06/2022 N/A 10,100,000.00 10,394,810.51 
19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 15/07/2021 N/A 1,000,000.00 1,037,600.87 
20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/12/2022 N/A 2,300,000.00 2,388,447.31 
21 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/12/2023 N/A 6,000,000.00 6,382,309.74 
22 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/05/2028 N/A 600,000.00 689,214.29 
23 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/06/2038 N/A 1,200,000.00 1,483,063.66 
24 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/12/2024 N/A 3,300,000.00 3,410,621.51 
25 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/12/2029 N/A 2,000,000.00 2,075,100.16 
26 หุน้กู้ ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) - 26/01/2021 AAA 400,000.00 402,148.20 
27 หุน้กู้ ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) - 04/04/2022 AAA 700,000.00 715,669.96 
28 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  - 15/04/2022 BBB+ 2,000,000.00 1,999,499.38 
29 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) - 26/04/2021 BBB+ 300,000.00 300,921.53 
30 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) - 16/01/2023 BBB+ 400,000.00 397,420.67 
31 หุน้กู้ บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

(มหาชน) 
- 05/10/2021 A+ 300,000.00 307,366.60 

32 หุน้กู้ บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) - 08/05/2022 A- 100,000.00 101,391.02 
33 หุน้กู้ บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) - 27/11/2022 A- 200,000.00 200,006.09 
34 หุน้กู้ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) - 15/11/2021 AAA 500,000.00 520,532.93 
35 หุน้กู้ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) - 06/03/2024 AAA 900,000.00 1,092,973.58 
36 หุน้กู้ บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) - 16/12/2021 AA 200,000.00 202,207.79 
37 หุน้กู้ บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) - 02/05/2023 AA 200,000.00 206,080.00 
38 หุน้กู้ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 25/06/2025 AA 100,000.00 100,635.08 

39 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 27/11/2020 A- 200,000.00 201,447.57 
40 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 04/03/2022 A- 100,000.00 101,869.80 
41 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 20/12/2022 A- 200,000.00 201,852.47 
42 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 27/03/2024 A- 100,000.00 103,988.08 
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43 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 27/09/2023 A- 500,000.00 505,774.07 
44 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 17/12/2024 A- 400,000.00 403,641.01 
45 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 25/07/2022 A 300,000.00 303,807.41 
46 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 28/06/2024 A 400,000.00 400,882.02 
47 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 22/07/2021 A- 400,000.00 400,673.02 
48 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 25/12/2021 A- 400,000.00 405,890.91 
49 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 17/05/2023 A- 500,000.00 511,268.96 
50 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 19/08/2023 A- 400,000.00 401,789.84 
51 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 23/01/2024 A- 400,000.00 394,780.71 
52 หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) - 18/01/2022 AA- 1,000,000.00 1,014,029.98 
53 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

(มหาชน)  

- 07/03/2021 BBB+ 200,000.00 201,261.44 

54 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- 02/08/2021 BBB+ 300,000.00 303,918.74 

55 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2023 BBB+ 200,000.00 201,290.31 

56 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/04/2022 BBB+ 2,000,000.00 2,000,861.92 

57 หุน้กู้ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 05/10/2022 A 400,000.00 404,389.80 

58 หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 15/03/2021 A 100,000.00 100,945.89 

59 หุน้กู้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั (มหาชน) - 07/09/2025 A+ 100,000.00 101,215.83 
60 หุน้กู้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั (มหาชน) - 07/09/2029 A+ 100,000.00 99,303.27 
61 หุน้กู้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั (มหาชน) - 08/09/2026 A+ 400,000.00 421,072.78 
62 หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด์) 

จ ากดั (มหาชน) 
- 15/11/2024 A- 200,000.00 203,700.39 

63 หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/12/2022 A- 300,000.00 303,207.61 

64 หุน้กู้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 10/08/2020 BBB+ 300,000.00 302,125.00 

65 หุน้กู้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 15/02/2021 BBB+ 500,000.00 504,949.56 

66 หุน้กู้ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด์ ลสี 
จ ากดั (มหาชน) 

- 28/03/2022 A- 200,000.00 203,656.01 

67 หุน้กู้ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี 
จ ากดั (มหาชน) 

- 25/07/2023 A- 200,000.00 203,997.02 

68 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 04/08/2020 A- 800,000.00 810,189.62 
69 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 01/12/2020 A- 400,000.00 402,157.91 
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70 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 14/12/2020 A- 200,000.00 202,327.54 
71 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 14/02/2021 A- 2,400,000.00 2,425,081.67 
72 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 08/02/2021 A- 400,000.00 401,000.03 
73 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 17/10/2022 A- 400,000.00 405,984.77 
74 หุน้กู้ บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) - 18/08/2020 A- 200,000.00 202,372.26 
75 หุน้กู้ บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) - 23/02/2021 A- 300,000.00 303,467.71  
76 หุน้กู้ บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 12/04/2022 A- 300,000.00 305,321.35 

77 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั 

- 18/07/2021 A 200,000.00 205,726.81 

78 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั 

- 18/05/2023 A 700,000.00 719,935.34 

79 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน่ 
จ ากดั 

- 14/03/2021 A 200,000.00 202,477.94 

80 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 15/02/2022 A 200,000.00 204,609.38 

81 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 14/01/2023 A 200,000.00 196,898.37 

82 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 22/03/2023 AA 100,000.00 102,182.48 
83 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 19/03/2021 AA 1,000,000.00 1,030,150.25 
84 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 22/03/2021 AA 200,000.00 203,951.07 
85 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 01/03/2024 AA 600,000.00 628,816.26 
86 หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) - 25/02/2021 AA+ 200,000.00 203,125.65 
87 หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) - 28/01/2022 AA+ 200,000.00 201,107.86 
88 หุน้กู้ บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) 
- 16/11/2020 BBB+ 300,000.00 302,748.99 

89 หุน้กู้ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 08/08/2021 AA 800,000.00 839,010.43 

90 หุน้กู้ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 31/08/2021 AA 600,000.00 610,612.21 

91 หุน้กู้ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 05/09/2024 AA 100,000.00 101,297.04 

92 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 27/04/2021 A- 100,000.00 100,317.89 

93 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/04/2024 A- 200,000.00 201,069.16 

94 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
  

- 30/06/2022 A- 200,000.00 199,877.82 
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95 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 03/07/2023 A- 400,000.00 403,013.26 

96 หุน้กู้ บรษิทั ซเีค เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) - 18/06/2021 A- 300,000.00 302,712.45 
97 หุน้กู้ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง จ ากดั 

(มหาชน) 
- 30/11/2020 BBB+ 200,000.00 201,170.81 

98 หุน้กู้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 03/02/2021 BBB+ 100,000.00 101,875.29 

99 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/02/2021 BBB+ 500,000.00 511,701.69 

100 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2023 BBB+ 100,000.00 100,987.21 

101 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั 

- 23/06/2022 AA- 100,000.00 102,467.82 

102 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั 

- 08/09/2021 AA- 500,000.00 507,064.61 

103 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั 

- 21/06/2025 AA- 800,000.00 829,631.39 

104 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั 

- 18/07/2024 AA- 300,000.00 303,800.23 

105 หุน้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม 
โกรท 

- 30/03/2021 A 200,000.00 201,372.63 

106 หุน้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม 
โกรท 

- 04/12/2022 A 100,000.00 100,382.47 

107 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 08/11/2020 A- 200,000.00 201,896.74 
108 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 14/12/221 A- 300,000.00 303,534.65 
109 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 24/07/2021 A- 200,000.00 201,289.39 
110 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 24/01/2022 A- 200,000.00 201,993.62 
111 หุน้กู้ บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) - 19/01/2022 A+ 200,000.00 204,595.79 
112 หุน้กู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั - 21/03/2021 AA 100,000.00 101,276.91 
113 หุน้กู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั - 05/07/2024 AA 100,000.00 101,653.97 
114 หุน้กู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั - 05/07/2026 AA 200,000.00 202,469.40 
115 หุน้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์

และสทิธกิารเช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พ
เพอรต์ี้ 

- 16/01/2023 A- 500,000.00 499,333.47 

116 หุน้กู้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) - 28/03/2022 A 200,000.00 202,670.32 
117 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนูิเวอร์แซล คอม

มวินิเคชัน่ จ ากดั 
- 02/08/2021 BBB+ 400,000.00 404,868.12 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิ
ตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

118 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูมูฟ เอช ยนูิเวอร์แซล คอม
มวินิเคชัน่ จ ากดั 

- 16/08/2022 BBB+ 500,000.00 508,472.07 

119 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/11/2021 BBB+ 400,000.00 407,089.32 

120 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 09/11/2022 BBB+ 400,000.00 401,120.30 

121 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้์ แอนด ์พาว
เวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- 26/06/2023 A- 600,000.00 613,501.30 

122 หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 25/01/2024 A- 100,000.00 103,705.64 

123 หุน้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 

- 17/08/2021 AA 700,000.00 715,540.74 

124 หุน้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 

- 08/02/2023 AA 200,000.00 208,678.48 

125 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/09/2020 A 200,000.00 202,299.74 

126 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/12/2022 A 400,000.00 407,341.26 

127 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/05/2024 A 400,000.00 414,211.20 

128 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์ตี้ โฮลดิง้ส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

- 17/08/2022 AA- 600,000.00 625,585.09 

129 หุน้กู้ บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั - 05/09/2021 A- 500,000.00 338,999.29 
130 หุน้กู้ บรษิทั ปตท.สผ. ศูนยบ์รหิารเงนิ จ ากดั - 19/06/2022 AAA 1,000,000.00 1,015,137.69 
131 พนัธบตัร บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั - 29/11/2020 AA- 100,000.00 100,791.67 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    
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อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายใน
ระดบัเดยีวกนั 

ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ีระยะกลำงและยำวมีอำยุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

ของสถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ TRIS Rating   

AAA     อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด  และได้รับ
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสี่ยงต ่ามาก บรษิัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า บรษิัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูง  แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ทีเ่พยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อ
การเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกบั
อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง บรษิัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะได้รบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่งอาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระ
หนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอื
ความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน โดย
ตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้  

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 ก.ค. 2563 

นับจำกวนั
เร่ิมโครงกำร 

(5 ส.ค. 48) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 

(24 เม.ย. 63) 

6 เดือน 

(31 ม.ค. 63) 

1 ปี 

(26 ก.ค. 62) 

3 ปี 

(21 ก.ค. 60) 

5 ปี 

(31 ก.ค. 58) 

10 ปี 

(30 ก.ค. 53) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.7848* 13.8006 13.7469 13.534 13.1155 12.7043 10.9735 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสาร
หนี้เพื่อการเลีย้งชพี 

2.16% -0.08% 0.28% 1.80% 1.66% 1.65% 2.31% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 5.06% 0.37% 1.31% 6.56% 5.35% 4.61% 4.57% 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 
สมาคมบรษิทั จดัการลงทุน 

               - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  

     1. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาล อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%): 50.00 

     2. ดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป    

        อายุ 1 - 3 ปี สดัส่วน (%): 25.00 

     3. อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่    

        ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สดัส่วน (%): 25.00                

  * NAV ณ วนัที ่31 ก.ค. 2563 

    ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ีเพื่อกำรเล้ียงชีพเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั  จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุน ทัง้น้ี ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั   

• ผู้ลงทุนควรศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเล้ียงชีพ ให้เข้ำใจ รวมทัง้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม
และขอรบัคู่มือภำษีได้ท่ีบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดักำรลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

• บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดักำรลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษัทจัดกำรได้ท่ีบริษัทจัดกำร 
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษัทจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษัทจดักำรจะ
สำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้  

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำร
หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำร
แต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร 

• ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงกำรและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุน
กำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ที ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอม็บี 
ไทย ชั ้น  16 ถนนหลังสวน  แขวงลุมพิ นี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.th 

• บริษทัจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร 
หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตำมค ำ
จ ำกดัควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบ
ลูกค้ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำร
เปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบักำรรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจดักำรและหรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว 
บริษัทจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำร
เปิดบญัชีเพ่ือใช้บริกำรใหม่ กำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำร
ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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


