หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม
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เดิ ม กองทุ น ชื่ อ กองทุ น เปิ ดซี ไ อเอ็ม บี -พริ น ซิ เพิ ล เดลี่ อิ น คัม , CIMB - Principal Daily Income Fund (ชื่ อย่ อ : CIMB -PRINCIPAL iDAILY)
โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิถนุ ายน 2562 เป็ นต้นไป
กองทุนเปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เดลี่ อิ น คัม อาจมีการลงทุน ในต่างประเทศบางส่วน ซึ่ งจะไม่ เกิ นร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ จึงอาจทาให้
กองทุน มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิ น บาท และดอลลาร์สหรัฐ ดังนั ้น บริ ษัท จัดการจะลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ว งหน้ าเพื่ อ
ป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ ต่างประเทศ เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว
กองทุนรวมนี้ ไม่ได้ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่ มีความเสี่ยงตา่ เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิ น ดังนัน้ จึงมีความ
เสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิ น
กองทุนนี้ มีนโยบายที่ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทาให้ กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
กองทุนอาจจะลงทุน ในตราสารที่ มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. กองทุนนี้ จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
กองทุนมี การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ด ได้แก่ ชนิ ดขายคืน หน่ วยลงทุน อัตโนมัติ ชนิ ดจ่ายเงิ น ปั นผล ชนิ ดสะสมมูลค่า ชนิ ดผู้
ลงทุน สถาบัน ชนิ ดผู้ลงทุน กลุ่ม และชนิ ดช่ องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งผู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่สามารถสับเปลี่ ยนชนิ ดของหน่ วยลงทุ นภายใน
กองทุนนี้ ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 7 ชนิ ดก่อนทาการลงทุน ทัง้ นี้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิ่ มชนิ ดหน่ วย
ลงทุนในอนาคต
การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ทาให้ความรับผิ ดชอบของกองทุนรวมที่ มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของหน่ วยลงทุน
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวม โดยยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิ ดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิ ด
สาหรับหน่ วยลงทุนชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ บริ ษทั จัดการจะนาเงิ นค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดพรินซิ เพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ทัง้ จานวน
กองทุนรวมนี้ อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีสภาพคล่องตา่ อาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่ การฝากเงิ น และมีความเสี่ ยงของการลงทุ น ผู้ลงทุน อาจได้ รบั เงิ นลงทุ นคื นมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ นลงทุ น
เริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน สามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่
มีคาสังไว้
่
ผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชี้ ชวนให้ เข้าใจและควรเก็บหนั งสื อชี้ ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้ อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
การพิ จารณาร่างหนั งสื อชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานั กงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
บริษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดที่ ท าให้ บริ ษัท จัดการและหรือกองทุ น ภายใต้ การจัดการมี ความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ ยงอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
บริ ษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จากัด เป็ น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล
จากัด โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงการ

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน
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ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนไม่
น้ อยกว่าร้อยละ 90%

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
1 2 3 4 5 6 7 8 8+
(Principal Daily Income Fund, PRINCIPAL iDAILY)
กองทุนตราสารหนี้
โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 5 ชนิด ได้แก่
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-R)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-D)
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-A)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-I)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY–C)
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-E)
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดาและผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุน
กาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ย นแปลง ปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุน
ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุ น โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กองทุ นมีนโยบายการลงทุ นในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่ งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่
เสนอขายทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/
หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ทีไ่ ด้รบั
การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อก
ตราสารอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ นได้ (Investment Grade) ในกรณี ตราสารดั ง กล่ า วเป็ น
Subordinated Debt จะต้อ งได้รบั อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอัน ดับ ที่
สามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) เท่ านัน้ โดยกองทุ นจะนาเงินไปลงทุ นในต่างประเทศไม่เกิน
ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ได้ รวมถึงลงทุ นในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรื อ หาดอกผลโดยวิธือ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
หรือตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุ น อาจพิจารณาลงทุ น ในตราสารหนี้ในประเทศที่ม ีลักษณะคล้ายเงิน ฝาก เงิน ฝากในสถาบัน
การเงินตามกฎหมายไทยทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี และ
บริษัท จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ สี นิ ค้าตัวแปร
เป็ น อัต ราดอกเบี้ย , สัญ ญาเครดิต อนุ พ ัน ธ์ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิม่ รายได้ของกองทุน
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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การป้ องกัน ความเสี่ ย งจาก ป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ในต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน
มู ล ค่ า ขัน้ ต่ า ในการขายคื น
หน่ วยลงทุน
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียน
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัว
ขึ้น ลง เนื่ อ งจากความผัน ผวนของปั จจัย ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุ น อัต รา
แลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น

2.

3.

4.

5.

แนวทางการบริ หารความเสี่ยง: กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุน
ในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษัท เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดย
คัดเลือกตราสารทีน่ ่ าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคานึง ถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะ
ตลาดเงิน และตลาดทุนซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่
ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทีม่ นี ัยสาคัญ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความ
เสีย่ งทีก่ าหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมิน
ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่ อให้ม ั ่นใจใน
คุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
อย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธกี ารและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษัท
จัดการจะคัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมา
จากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทางการบริ หารความเสียง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องหรือทีม่ ผี ลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล
นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการ
ตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ทีค่ าดการณ์ไว้
ความเสี่ ยงของประเทศที่ ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุ นในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของ
ประเทศที่ลงทุ น เช่ น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือ ง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน

แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
6. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่ าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง : กองทุน จะลงทุน ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกัน ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ น(Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
7. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่ วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile)
มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผั นผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
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แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสีย่ ง
และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มรี ะบบทีเ่ หมาะสมในการบริหารความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อลดความเสีย่ ง
ในส่วนนี้ และในกรณี ท่กี องทุ นลงทุ นในต่ างประเทศกองทุ นจะลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ าที่ม ีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทาให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้
หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ ามกับที่กองทุนคาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่ มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : เป็ นความเสี่ยงทีเ่ กิดจาการ
คาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทาให้ได้ รบั ผลตอบแทน
ตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุ นจะพิจารณาคัดเลือกลงทุ นในตราสารที่มลี ักษณะของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดย
บริษัท หรือสถาบันการเงินที่มคี วามมั ่นคงสูง และกองทุ นสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อ นครบกาหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้
รวมทัง้ วิเคราะห์และควบคุมระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อา้ งอิง ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
10,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามความเหมาะสม
(3) กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
กองทุนรวมนี้เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และนิตบิ ุคคลทีต่ อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุ นใน
ตราสารหนี้ ทัง้ ใน และ/หรือ ต่ างประเทศ โดยเข้า ใจความผัน ผวนและยอมรับ ความเสี่ย งจากการลงทุ น ในตราสารหนี้
ดังกล่าวได้ โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
• ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ด
โอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-D) : เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกาหนด
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-A): เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุน
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-I): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามทีก่ รมสรรพากรกาหนด
• ชนิดผู้ลงทุ นกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-C) : เหมาะสาหรับผู้ลงทุ นประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่
บริษัทจัดการกาหนด โดยในเบื้องต้นบริษทั จัดการจะกาหนดสาหรับผู้ลงทุนกองทุน สารองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหาร
ของบริษทั จัดการ เท่านัน้
• ชนิ ด ช่ อ งทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (ชื่อ ย่ อ : PRINCIPAL iDAILY-E) : เหมาะส าหรับ ผู้ล งทุ น ที่ท ารายการผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกาหนดให้สาหรับผู้ลงทุนทีท่ ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile
App) และ Internet (Easy invest) ของบริษัทจัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมใน
อนาคต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิม่ เติมกลุ่มผูล้ งทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บ
ไซด์ของบริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปของกองทุน
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-X) : เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุ นรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้

การบริหารของบริษัท จัดการ หรือการลงทุน ในหรือมีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมอื่น ที่บริษัทจัดการ
เดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ทีต่ ้องการรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึง
กลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดเกีย่ วกับ
การเพิม่ เติมกลุ่มผูล้ งทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุง
ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปของกองทุน
•
•
•
•

บุคคลธรรมดาทีต่ อ้ งการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ งู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจต่ากว่าหุน้ ได้
ผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุน รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
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ผู้ล งทุ น บุ ค คลธรรมดาและผู้ ล งทุ น สถาบัน สามารถลงทุ น ได้ในหน่ ว ยลงทุ น ทุ ก ชนิ ด ตามเงื่อ นไขที่ก องทุ น ก าหนด
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุ นชนิดที่ยงั ไม่ได้เปิ ด
ให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น และคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ นสาคัญ โดย
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจทาให้เกิดการขาดทุนในการลงทุนของผู้
ลงทุนได้
• ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร แต่กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชนทีม่ คี ุณภาพ และมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และเงินต้นสูง
• ในกรณีมกี ารลงทุ นในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศ อาจมีผลกระทบทาให้เงินต้นและผลตอบแทนส่วนเพิม่ จากการลงทุนในรูปของเงินบาทผันผวน แต่ทงั ้ นี้
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ เพื่อป้ องกันผลกระทบดังกล่าว
• กองทุ นรวมนี้ไม่ได้ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุ นเฉพาะในตราสารที่มคี วามเสี่ยงต่ าเช่นเดียวกับกองทุ นรวม
ตลาดเงิน ดังนัน้ กองทุนรวมนี้จงึ มีความเสีย่ งสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
• กองทุ นรวมนี้อ าจมีการลงทุ นในตราสารหนี้ ท่มี ีสภาพคล่อ งต่ า จึงอาจไม่ สามารถซื้อ ขาย ตราสารหนี้ได้ในเวลาที่
ต้องการหรือในราคาทีเ่ หมาะสม
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่วงหน้ า เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น กองทุ น จึงมีค วามเสี่ย ง
มากกว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุน
สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสี่ยงเนื่องจากการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าว
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุ นที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้
ลงทุนทัวไป
่
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่
อย่างไร
กองทุนรวมนี้ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
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(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

หมายเหตุ: ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ
(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด?
1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):40.00
2.ผลตอบแทนรวมของดัช นี ต ราสารหนี้ ภ าคเอกชนระยะสั ้น ตามการจัด อั น ดับ (A-ขึ้น ไป) ของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย สัดส่วน (%):30.00
3.อัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝากประจ า 1 ปี วงเงิน น้ อ ยกว่ า 5 ล้ า นบาท เฉลี่ย ของ 3 ธนาคารพาณิ ช ย์ข นาดใหญ่ ได้แ ก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):30.00
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของตัวชี้วดั ตามที่กาหนด เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของตัวชี้วดั ดังกล่าวให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน และผู้
ลงทุนทัวไปทราบ
่
โดยจะติดประกาศไว้ทส่ี านักงานของบริษทั จัดการ สานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุ นการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศบนเวปไซต์ของบริษทั จัดการ
(9) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มีนาคม 2556
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 การขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดย
ติดต่อได้ท่ี
• 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 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
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ท่านสามารถชาระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย ในนามบัญชีซ้อื กองทุน
โดยท่านสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักลุมพินี

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
-

กรณีอตั โนมัติ
บริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมดสับเปลี่ยนไปยัง กองทุนเปิ ดพรินซิ
เพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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-

กรณีปกติ
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น. โดย
บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุ น กับ หรือ เพื่อ ประโยชน์ ข องประเทศสหรัฐอเมริก า พลเมือ งสหรัฐ อเมริกาหรือ ผู้ท่ีม ีถิ่น ฐานอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิ นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือ
ห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มขี น้ึ และดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจ่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้กบั บุคคลดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่ วยลงทุ นให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุค คลเดียวกัน ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่ วยลงทุ น ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เว้น แต่ เป็ น ไปตามข้อ ยกเว้น ตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่เี ข้าเหตุ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุ จ าเป็ นท าให้ไ ม่ ส ามารถจ าหน่ า ย จ่ า ย โอน หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น รวมเปิ ด ได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีค าสั ่งขายคืน ก่ อ นหรือ ในช่ วงระยะเวลาที่บ ริษัท จัด การพบว่า ราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถูก ต้อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่ เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่น และผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดย
พลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อ น และ
หลัก ฐานการได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ (1) หรือ การรับ รองข้ อ มู ล จากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมรับซื้อคืน หน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นตามลาดับ
วันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไข
การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
- กรณีอตั โนมัติ
บริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมดสับเปลีย่ นไปยัง กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
- กรณีปกติ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไข
การขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
บริษทั จัดการกองทุนมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทก่ี ารถือหน่วยลงทุนเป็ นข้อกาจัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุน ได้แก่ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี้บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ www.principal.th
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิประกาศช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม
(NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีใน
โอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรั บรอง
สิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รบั การจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่ มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1
ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
• ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการหรือบริษทั หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account)
จะไม่นั บคะแนนเสียงของบุ คคลหรือกลุ่ม บุ คคลเดียวกันนั น้ ในส่ วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุ นที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับและดูแลการปฏิบตั 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 ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 1553
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่ม ี
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• 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) รายชื่อผู้บริหาร

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) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
บริษทั จัดการมีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 56 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 64,783,453,600.72 บาท
(5) รายชื่อคณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
•
•
•
•
•
•
•

คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
คุณวศิน ปริธญ
ั , CFA
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
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ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
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• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน

ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

• 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

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

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

ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Wisconsin-Whitewater
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์

Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริหารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร
พนักงานอาวุโส ฝ่ ายกองทุนสารองเลีย้ งชีพ บง.ธนสยาม

• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546 - 2550
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2552 - 2554

ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กรุงศรี จากัด

• คุณปิ ยะศักดิ์ ดวงบัณฑิ ตกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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พ.ศ. 2550 - 2554
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
นักวิเคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผูแ้ นะนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน)
พ.ศ. 2554 - 2557
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล.เคที ซีมโิ ก้ จากัด
(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผู้ดแู ลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
เป็ นไปอย่างถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริ ษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166 Website : www.principal.th
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลัง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณ
การได้ (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)***
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์
o ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
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รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 เม.ย.
ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 เม.ย.
2562
2561
อัตราตามที่ระบุไว้
- 31 มี.ค. 2563
- 31 มี.ค. 2562
ในโครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 เม.ย.
2560
- 31 มี.ค. 2561
เก็บจริ ง*,**

ไม่เกินร้อยละ 1.77
ไม่เกินร้อยละ 1.77
ไม่เกินร้อยละ 1.77
ไม่เกินร้อยละ 1.72
ไม่เกินร้อยละ 1.72
ไม่เกินร้อยละ 1.77
ไม่เกินร้อยละ 1.72

0.585
0.585
0.585
0.585
0.585
n/a
ยังไม่เปิ ดให้บริการ

0.5555
0.5555
0.5555
0.5555
0.5555
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
ยังไม่เปิ ดให้บริการ

0.5579
0.5579
0.5579
0.5579
0.5579
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
ยังไม่เปิ ดให้บริการ

ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.75
ไม่เกินร้อยละ 0.75
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.75

0.429
0.429
0.429
0.429
0.322
n/a
ยังไม่เปิ ดให้บริการ

0.4280
0.4280
0.4280
0.4280
0.3210
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
ยังไม่เปิ ดให้บริการ

0.4280
0.4280
0.4280
0.4280
0.3210
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
ยังไม่เปิ ดให้บริการ

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

0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
n/a
ยังไม่เปิ ดให้บริการ

0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
ยังไม่เปิ ดให้บริการ

0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
ยังไม่เปิ ดให้บริการ

ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 1.72
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง

0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
n/a
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
0.048
0.011
ไม่มี
0.009

0.0750
0.0750
0.0750
0.0750
0.0750
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
0.0223
0.0085
ไม่มี
0.0104

0.0750
0.0750
0.0750
0.0750
0.0750
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
ยังไม่เปิ ดให้บริการ
0.0222
0.0082
ไม่มี
0.0110

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

0.014
0.004
0.010

ไม่มี
0.0005
0.0029

ไม่มี
0.0005
0.0025
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o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคานวณเป็ น %ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
อัตราที่เก็บจริง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า

-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก

-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
o ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขาย
o
o
o
o

สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่
กาหนดในโครงการ (Exit Fee)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
•
•
•

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่เกินร้อยละ 0.54

ยกเว้น

ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ไม่ม ี
ตามทีจ่ ่ายจริง

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 351.02
Port Folio Duration : 0.1970
ผลขาดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน :
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ -0.0183
ร้อยละ -0.0183
ร้อยละ -0.0174
ร้อยละ -0.0159
ร้อยละ -0.0180
ร้อยละ -0.0017

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
หุน้ กู้
Rate ARate BBB+
ตั ๋วแลกเงิน
เงินฝากธนาคาร
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อืน่
หนี้สนิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย
หมายเหตุ :
้ ค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

% NAV

351,623,297.85

59.73

28,185,313.48
73,383,659.52
79,729,718.10
66,202,654.09

4.7878
12.47
13.54
11.25

2,095,492.11
(12,528,544.95)
588,691,590.20

0.36
(2.13)
100.00
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตามราคาตลาด
กลุ่มของตราสาร
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
351,623,297.85
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
76,251,971.99
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
171,249,373.20
(ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงิ นลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เงินฝาก
ธนาคาร
เงินฝาก
ธนาคาร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
ตั ๋วแลกเงิน

21 ตั ๋วแลกเงิน
22 ตั ๋วแลกเงิน

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
A20,094,080.26
จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
A
46,091,953.36
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั บีเอสแอล ลีสซิง่ จากัด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

% NAV
59.73
- ไม่มี 12.95
29.09
- ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
20,095,576.94
46,107,077.15

-

09/04/2020
16/04/2020
14/05/2020
21/05/2020
28/05/2020
04/06/2020
18/06/2020
25/06/2020
02/07/2020
09/07/2020
16/07/2020
23/07/2020
30/07/2020
06/08/2020
06/08/2020
27/08/2020
03/09/2020
04/06/2020

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
N/A
N/A
N/A
N/A
BBB+

55,000,000.00
13,000,000.00
12,000,000.00
18,900,000.00
40,700,000.00
18,600,000.00
18,700,000.00
35,000,000.00
11,300,000.00
16,300,000.00
24,000,000.00
900,000.00
1,400,000.00
27,000,000.00
21,400,000.00
20,900,000.00
17,100,000.00
30,000,000.00

54,987,225.15
12,995,380.45
11,990,253.36
18,874,547.75
40,638,124.20
18,571,669.22
18,661,715.30
34,945,475.60
11,278,678.71
16,266,688.99
23,950,962.96
898,039.94
1,396,556.43
26,935,800.48
21,344,300.08
20,840,003.62
17,047,875.61
29,921,502.60

-

30/07/2020

BBB+

10,000,000.00

9,957,411.10

-

06/08/2020

BBB

20,000,000.00

19,885,031.60
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23 ตั ๋วแลกเงิน

07/05/2020

BBB+

20,000,000.00

19,965,772.80

24

28/05/2020

BBB+

10,000,000.00

10,027,386.90

28/05/2020

BBB+

18,000,000.00

18,045,882.72

16/08/2020

BBB+

10,000,000.00

10,085,922.90

24/07/2020
25/05/2020
18/07/2020
08/08/2020

ABBB+
BBB+
A-

18,000,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

18,135,995.58
25,125,788.00
10,098,679.00
10,049,317.90

25
26
27
28
29
30

บริษทั เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชัน่ จากัด
หุน้ กู้
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชัน่ จากัด
หุน้ กู้
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชัน่ จากัด
หุน้ กู้
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
หุน้ กู้
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไปของสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS
Rating
AAA

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสีย่ งต่าทีส่ ุด บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู สุด และได้รบั
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ

AA

มีความเสีย่ งต่ามาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA

A

มีความเสีย่ งในระดับต่ า บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า

BBB

มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัท มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่เี พียงพอ แต่มคี วาม
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ท่ี
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า

BB

มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะ
ได้ ร ับ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิจ เศรษฐกิ จ และสิ่ง แวดล้ อ มอื่น ๆ ค่ อ นข้า งชัด เจน ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้
ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เพียงพอ

B

มีค วามเสี่ย งในระดับ สูงมาก บริษัท มีค วามสามารถในการช าระดอกเบี้ย และคืน เงิน ต้ น ในเกณฑ์ ต่ า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตัง้ ใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท างธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
อื่นๆ

C

มีความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่าง
ชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขทีเ่ อือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ได้

D

เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณ ภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
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ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(11 เม.ย. 55)

3 เดือน
(27 ธ.ค. 62)

6 เดือน
(27 ก.ย. 62)

1 ปี
(29 มี.ค. 62)

3 ปี
(31 มี.ค. 60)

5 ปี
(27 มี.ค. 58)

ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล

11.4868*

11.4562

11.4193

11.3335

11.0874

10.7846

11.5011*

11.4704

11.4337

11.3458

11.0979

10.7914

10.3217*

10.3491

10.3549

10.2302

10.1988

10.2100

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

11.2937*

11.3153

11.3149

11.2556

N/A

N/A

ชนิดกลุ่ม

11.6607*

11.6294

11.5915

11.4186

11.1714

10.8550

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

11.4592*

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ชนิดสะสมมูลค่า

1.75%

0.26%

0.58%

1.34%

1.19%

1.27%

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

3.31%

1.55%

1.67%

10.63%

5.15%

3.77%

1.77%

0.26%

0.58%

1.36%

1.20%

1.28%

3.31%

1.55%

1.67%

10.63%

5.15%

3.77%

ชนิดจ่ายเงินปันผล

1.91%

0.26%

0.58%

2.11%

1.44%

1.48%

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

3.31%

1.55%

1.67%

10.63%

5.15%

3.77%

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

1.29%

0.28%

0.64%

1.45%

n/a

n/a

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

5.98%

1.55%

1.67%

10.63%

n/a

n/a

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

1.67%

0.26%

0.59%

2.10%

1.44%

1.44%

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

3.54%

1.55%

1.67%

10.63%

5.15%

3.77%

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

0.01%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

0.02%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
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หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชีว้ ดั (Benchmark) คือ
1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):40.00
2.ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ ตามการจัดอันดับ (A-ขึน้ ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน
(%):30.00
3.อัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):30.00
* NAV ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
พริ น ซิ เพิ ล จ ากัด จึงไม่ มี ภ าระผูก พัน ในการชดเชยผลขาดทุ น ของกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เดลี่ อิ น คัม ทัง้ นี้ ผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
➢ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิ นของผู้ลงทุน
เอง
➢ ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
➢ บริษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั จัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษทั จัดการได้ที่บริษทั
จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
➢ บริษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
www.principal.th
➢ บริ ษัท จัดการและ/ หรือ ผู้ส นั บสนุ น การขายและรับ ซื้อ คื น หน่ วยลงทุน ที่ บ ริ ษัท จัด การแต่ งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้ อ มู ล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้
ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่ หน่ วยงานที่ มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของประเทศไทย และประเทศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ ต้องทาความรู้จกั ตัว ตนของลูกค้า (Know Your Client:
KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้ าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริ ษัท จัด การและหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายและรับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ข องกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การฟอกเงิ น ดังกล่ าว บริ ษัท จัด การและหรื อ ผู้ส นั บ สนุ น การขายและรับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น จ าเป็ นต้ อ ง
ดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชี เพื่อ ใช้บริ การใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
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