หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
Principal Core Fixed Income Fund (PRINCIPAL iFIXED)
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

เดิ ม กองทุ น ชื่ อ กองทุ น เปิ ดซี ไ อเอ็ม บี -พริ น ซิ เพิ ล คอร์ ฟิ กซ์ อิ น คัม , CIMB - Principal Core Fixed Income Fund (ชื่ อ ย่อ : CIMB -PRINCIPAL
iFIXED) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิ ถนุ ายน 2562 เป็ นต้นไป
กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ลคอร์ ฟิ กซ์ อิ นคัมมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจทาให้กองทุนมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิ นบาท
และสกุลเงิ นต่างประเทศอื่นๆ ดังนัน้ บริ ษทั จัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่
น้ อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ ลงทุน ณ ต่างประเทศ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว
กองทุน มีนโยบายที่ จะลงทุนในหรือมี ไว้ซึ่งสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทาให้ กองทุน รวม/เปิ ดนี้ มีความเสี่ ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น
กองทุ น อาจจะลงทุน ในตราสารที่ มี ลกั ษณะของสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ าแฝง (Structured Note) ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือ ได้ รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสี่ยงเนื่ องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 5 ชนิ ดได้แก่ ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล ชนิ ดสะสมมูลค่า ชนิ ดผู้ลงทุน
สถาบัน และชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 5 ชนิ ดก่อนทาการลงทุน นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ สงู สุดของผู้
ลงทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิ่ มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนาคตได้
การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ท าให้ ความรับผิ ดชอบของกองทุ นรวมที่ มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของหน่ วยลงทุ น
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิ ดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเที ยมกัน
มูลค่าหน่ วยลงทุน ของหน่ ว ยลงทุน แต่ ละชนิ ดอาจมี มูลค่าเท่ ากัน หรือแตกต่ างกันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์สิน ของ
กองทุนแต่ละชนิ ด
สาหรับหน่ วยลงทุนชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติบริ ษทั จัดการจะนาเงิ นค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้
ทัง้ จานวน
การลงทุน ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี่ ยงของการลงทุ น ผู้ลงทุ น อาจได้ รบั เงิ นลงทุน คื นมากกว่าหรือน้ อยกว่ าเงิ น ลงทุ น
เริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผู้
ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากการลงทุนได้
ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่ มีคาสั ่งไว้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผลู้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่ กาหนดในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุ นควรศึกษาข้อ มูลในหนั งสื อชี้ ช วนให้ เข้าใจและควรเก็บหนั งสื อชี้ ชวนไว้เป็ นข้ อมู ล เพื่ อใช้ อ้างอิ งในอนาคต และเมื่ อมี ข้ อสงสัยให้
สอบถามผูต้ ิ ดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน

• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ส ั ่งซื้อ หรือสั ่งสับเปลี่ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริ ษทั จัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือความ
เสี่ ยงอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่ มี
ลักษณะเดียวกัน
•
•
•

การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานั กงานได้รบั รองถึงความถูกต้ องของ
ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขายนัน้
ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ตัดสิ นใจลงทุนผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อน
บริ ษทั จัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จากัด เป็ น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด โดย
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิ้ นสุดวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2562

ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงการ

นโยบายการลงทุน

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน
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ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนไม่
น้ อยกว่าร้อยละ 90%

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
Principal Core Fixed Income Fund, (PRINCIPAL iFIXED)
ตราสารแห่งหนี้
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 4 ชนิด ได้แก่
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iFIXED -D) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iFIXED -A)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iFIXED -I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iFIXED –C)
ทัง้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่ นไขทีก่ องทุน
กาหนดบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่ได้
เปิ ดให้บริการ ชนิดของหน่วยลงทุน เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1 2 3 4 5 6 7 8 8+

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากทีเ่ สนอขายทัง้ ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั
การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ จากสถาบัน การจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ที่ไ ด้ร บั การยอมรับ จากส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุ น ได้ (Investment Grade) ในกรณี ต ราสารดังกล่ าวเป็ น Subordinated Debt จะต้อ งได้ร บั อัน ดับความ
น่าเชือ่ ถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านัน้ กองทุนจะ
นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทาธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
และ การกูย้ มื และการขายโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหา
ดอกผลโดยวิธือ่ืน อย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรือ หลายอย่ างตามที่ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด หรือตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตาม
กฎหมายไทย ทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี และบริษทั จัดการอาจจะ
ลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่
ระบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ สี นิ ค้าทีม่ ตี วั แปรเป็ น
อัตราดอกเบี้ย, สัญญาเครดิตอนุ พนั ธ์ เป็ นต้น เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง, ลดค่ า ใช้ จ่ า ย, เพิ่ ม รายได้ ข องกองทุ น ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ ป้ องกันความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ และ
อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือ่ ถือ (Unrated Securities) และตราสาร
หนี้ ท่ีม ีอ ัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ ของตราสารหรือ ผู้อ อก (Issue/Issuer) ต่ า กว่ า ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (NonInvestment Grade) ตามเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
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การป้ องกันความเสี่ยง

ป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งขาย

ไม่กาหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้
และจัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รวม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 50,000,000.00 บาท
: 1.00 บาท

วันที่ 7 ธันวาคม 2555

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม

2

ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจาก
ความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพืน้ ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจาย
การลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่
ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพื้นฐานและศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคานึ งถึงภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนไว้ได้ หรือ
ขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลีย่ นมือของตราสารประเภทต่างๆ
ก่อ นการตัดสิน ใจลงทุ น และติด ตามการเปลี่ยนแปลงที่ม ีนัย สาคัญ เพื่อ กาหนดสัดส่วนการลงทุ น ในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
3. ความเสี่ ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit
Risk) คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความ
เสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง : กองทุนจะวิเคราะห์และประเมิน คุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และ
ประเมินปั จจัยที่มผี ลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานของตราสาร
เพื่อให้ม ั ่นใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทั จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของ
บริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธกี ารและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพ
ของตราสาร โดยบริษทั จัดการจะคัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอัน
เป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทางการบริหารความเสียง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยที่เกีย่ วข้องหรือทีม่ ผี ลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และใช้
ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอัตรา
ดอกเบีย้ ทีค่ าดการณ์ไว้
5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ
โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง : กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
6. ความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ น
สกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่า
หน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่
ลงทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ น(hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
7. ความเสี่ ย งจากการท าสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน
(volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วาม
ผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง : กองทุนจะกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวัด ติดตาม
ความเสี่ยง และรายงานต่อ คณะกรรมการลงทุ น เพื่อ ให้ม ีระบบที่เหมาะสมในการบริห ารความเสียงจากการลงทุ นในตราสาร
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อนุพนั ธ์ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้ และในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปร
เป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทาให้ กองทุนเสีย
โอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่เพิ่ม ขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุ นคาดการณ์ ไว้
อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุน
จะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่ มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : เป็ นความเสีย่ งที่เกิด
จาการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตั วแปรอ้างอิง ทาให้
ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออก
โดยบริษทั หรือสถาบันการเงินทีม่ คี วามมั ่นคงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกาหนดอายุตราสารเมื่อร้อง
ขอได้ รวมทัง้ วิเคราะห์และควบคุมระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อา้ งอิง ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่ มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทั ่วไป และมีการแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการเท่าใด ?
10,000 ล้านบาท
(3)

กองทุนนี้ เหมาะสมที่ จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทั ่วไป และนิตบิ ุคคลทีต่ อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากกาลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้
ใน และ/หรือต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนี้ดงั กล่าวได้ โดย
กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดังนี้

• ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R) : เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ด
โอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -D) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/
สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไป
ตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -A): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุน
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) : เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/
สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามที่
กรมสรรพากรกาหนด
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C) เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั
จัดการกาหนด โดยในเบือ้ งต้นบริษทั จัดการจะกาหนดสาหรับผูล้ งทุนกองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการ เท่านัน้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติ
บุคคล/สถาบันเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่มได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อน
วันเปลี่ยนแปลง
• เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทั ่วไป ทีต่ อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ ใน และ/
หรือต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม
กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ
• เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ งู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจต่ากว่าหุน้ ได้
• เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการสภาพคล่องในการซือ้ ขายไถ่ถอนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด ทัง้ นี้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อ
เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ
และ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(4)

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผูล้ งทุน ?

• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ จากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจทาให้เกิดการขาดทุนในการลงทุนของผูล้ งทุน
ได้
• ความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และเงินต้นของผูอ้ อกตราสาร แต่กองทุนเปิ ดพรินซิเพิลคอร์ ฟิ กซ์ อินคัม มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และเงินต้นสูง
• ในกรณีมกี ารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศ
• อาจมีผลกระทบทาให้เงินต้นและผลตอบแทนส่วนเพิม่ จากการลงทุนในรูปของเงินบาทผันผวน
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• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)
กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งเนื่องจากการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าว
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุน
ทั ่วไป
(5)

กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่มีผปู้ ระกันเงิ นลงทุน หรือเป็ นกองทุนรวมที่ ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้น หรือไม่อย่างไร ?
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น

(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่ มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?
RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน

หมายเหตุ ในกรณีทม่ี กี างลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด?
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับ

1) ค่าเฉลีย่ ระหว่างผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ
ผลตอบแทนรวมของดัชนีหนุ้ กูท้ ค่ี ดิ คานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB
ขึน้ ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50 หรือ
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10.5 ผลตอบแทนรวมของ
ดัชนีหนุ้ กูท้ ่คี ดิ คานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือในระดับน่ าลงทุน (BBB ขึน้ ไป) ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 10.5 และ ดัชนี Barclays Global Aggregate 1-3 Year TR ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 79
บริษทั จัดการจะใช้ตวั ชี้วดั ตามข้อ (1) ในการวัดผลการดาเนินงานในช่วงเริม่ ต้นของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากาหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานของกองทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดย
จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลีย่ นแปลง ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทส่ี มาคมบริษทั จัดการ
ลงทุน หรือหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องกาหนด โดย
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(ก) ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนเฉพาะภายในประเทศบริษทั จัดการจะเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ตามข้อ (1)
(ข) ในกรณีท่กี องทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบริษทั จัดการจะเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั ตามข้อ (2) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนตัวชี้วดั ตามข้อ (2) เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่
กองทุนเข้าลงทุนด้วย
อย่างไรก็ดี กรณี ท่ีม ีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุ น อันเนื่ อ งมาจากปั จจัย
ภายนอก เช่น ผูใ้ ห้บริการดัชนีมกี ารยกเลิกการคานวณดัชนีซง่ึ กองทุนมีการนาดัชนีนนั ้ มาใช้เป็ นตัวชี้วดั หรือการเปลีย่ นแปลง
ตัวชี้วดั ตามที่หน่ วยงานกากับดูแลกาหนด เป็ นต้น บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่แจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าถึง
การเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบดังกล่าว
แต่จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุ นทราบ โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(8) เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(9) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 ขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
มีการลงทุนใน
ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อได้ท่ี
ไม่ป้องกันความเสี่ยง
เงิ นตราต่างประเทศ
• 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 และสาขาทั ่วประเทศ
และผูส้ นับสนุนการชายหรือรับซือ้ คืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เซ็คหรือดราฟด์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย ในนามบัญชีซอ้ื กองทุน โดยท่าน
สามารถสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
”กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
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สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่ วยลงทุน
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
- กรณีอตั โนมัติ
บริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติดงั กล่าว สับเปลี่ยนเพื่อ ไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดพรินซิเพิลเดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิลเดลีต่ ราสารรัฐระยะสัน้ ที่
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นจะได้รบั จะคานวณโดยราคาหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
ภายใน 5 วัน
- กรณีปกติ
ผู้สนใจลงทุ น สามารถสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น ได้ทุ กวัน ท าการระหว่างเวลาเริม่ ท าการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษ ัท
จัดการจะด าเนิ น การชาระเงิน ให้ผู้ขายคื น หน่ วยลงทุ น ภายใน 5 วัน ท าการนับ ตัง้ แต่วนั ถัด จากวัน รับ ซื้อ คืนหน่ ว ย
ลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ท่มี ี ถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มี
ขึน้ และดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุค คล
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร ?
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่เี ข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุ นรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพ ย์หรือ ทรัพ ย์สินที่ลงทุ นไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2)
(3)

(4)

แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี าสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้ วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั ่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (2)
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดัง กล่าว ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ง่ คาสั ่ง
ขายคืนก่อนหลัง

(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
•
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นมาจากชนิดหน่ วยลงทุ นอื่น (ระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุ น) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซือ้ หน่วยลงทุน
•
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
- กรณีอตั โนมัติ
บริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าว สับเปลี่ยนเพื่อไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิ
เพิลเดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจานวนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ นเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ที่ผู้ ถือหน่ วย
ลงทุนจะได้รบั จะคานวณโดยราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิลเดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ภายใน 5 วันทาการ
นับถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
- กรณีปกติ
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นไปชนิ ดหน่ วยลงทุ นอื่น (ระหว่างชนิ ดหน่ วยลงทุ น) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการ
ขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มู ลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ภายใน
วันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ไี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการ ให้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
มี บริษ ัท จัด การจะออกหนังสือ รับ รองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ ว ยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุ นเป็ นสมุดบัญ ชีแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าต โดยบริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ท่ที าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
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• กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รบั การจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3
ของจานวนหน่ วยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
• ในกรณีท่บี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการหรือบริษทั หลักทรัพย์ท่เี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (omnibus account) จะ
ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร ?
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ว่ นกากับการปฏิบตั 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 แู ลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2724-5265, 0-2724-5207
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
ไม่ม ี
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 กรกฏาคม 2562 เป็ นต้นไป)
• นาย ชอง วี ยี
ประธานกรรมการ
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
กรรมการ
• นาย ฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีรเ์ ร บาราโอนา กรรมการ
• นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
• นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• คุณจุมพล สายมาลา
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) รายชื่อผู้บริหาร (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2562 เป็ นต้นไป)
• 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
(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2561)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 54 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2561)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 61,971,901,403.03 บาท
(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
• คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
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• คุณวศิน ปริธญ
ั , CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุญยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
(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
ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิ น พรหมแพทย์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2543 – 2545
พ.ศ. 2537 - 2541

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล
หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหริมทรัพทย์, สานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานบริหารความเสีย่ ง, สานักงานประกันสังคม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์การลงทุน, สานักงานประกันสังคม
Summer Associated (ปั จจุบนั คือ AJF)

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

• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546 - 2550
ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2552 - 2554
• ปิ ยะศักดิ์ ดวงบัณฑิ ตกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2550 - 2554
ประวัตกิ ารทางาน

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

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2560 - 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
พ.ศ. 2558 - 2560
นักวิเคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
พ.ศ. 2557 - 2558
ผูแ้ นะนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - 2557
ทีป่ รึกษาการลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บริษทั จัดการแต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผู้ดแู ลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(8) ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผล้ ู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
website : www.principal.th
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม
รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่ 1
ตัง้ แต่วนั ที่่ 1
ตัง้ แต่วนั ที่่ 1
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
อัตราตามที่ระบุไว้ใน ธ.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2559 - 30 ธ.ค. 2558 - 30
กองทุนรวม*
พ.ย. 2561
พ.ย. 2560
พ.ย. 2559
โครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมดที่
ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
- ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกินร้อยละ 2.68
0.664
0.665
0.666
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.68
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 2.68
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกินร้อยละ 2.14
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกินร้อยละ 1.07
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 1.07
0.535
0.535
0.535
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 1.07
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกินร้อยละ 0.81
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.81
o ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
- ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกินร้อยละ 0.11
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.11
0.040
0.040
0.040
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 0.11
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกินร้อยละ 0.11
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.11
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกินร้อยละ 0.54
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54
0.075
0.075
0.075
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 0.54
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกินร้อยละ 0.54
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามทีจ่ า่ ยจริง
0.014
0.015
0.016
o ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่มี
o ค่าประกาศ NAV
ตามทีจ่ า่ ยจริง
0.010
0.011
0.012

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม*
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร
o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์
o ค่าใช้จา่ ยอื่น
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม

การขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

อัตราตามที่
ระบุไว้ใน
โครงการ
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ า่ ยจริง

ไม่เกินร้อยละ
0.54
ไม่เกินร้อยละ
0.54

ค่าธรรมเนี ยม
ที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วย
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
- กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
- กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนร้องขอให้
นายทะเบียนดาเนินการใดๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 ธ.ค. ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 ธ.ค. ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 ธ.ค.
2560 - 30 พ.ย.
2559 - 30 พ.ย.
2558 - 30 พ.ย.
2561
2560
2559
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
0.002
0.002
0.002
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่มี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่มี
0.002
0.002
0.002

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่มี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่มี

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
เก็บจริง
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
-

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.33
ไม่เกินร้อยละ 0.33

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
-

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
•
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 114.97
•
Port Folio Duration : 1.8456
•
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: ร้อยละ -0.38
- ชนิดสะสมมูลค่า
: ร้อยละ -0.38
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: ร้อยละ -0.38

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2561
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
1,039,602,756.84
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
556,440,265.77
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
106,323,857.08
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
817,023,097.53
อายุคงเหลือ 3 - 7 ปี
401,759,897.44
หุน้ กู้
Rate AAA
119,913,262.43
Rate AA+
152,010,030.65
Rate AA
199,021,453.38
Rate AA350,009,259.19
Rate A+
107,543,820.60
Rate A
425,301,381.66
Rate A985,401,959.21
Rate BBB+
660,625,324.60
Rate BBB
299,880,938.44
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
16,873,495.73
เงินฝากธนาคาร
118,839,244.53
อื่นๆ
หนี้สนิ อื่น
(13,634,136.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,342,935,908.94
หมายเหตุ :

*1
*2

% NAV

16.39
8.77
1.68
12.88
6.33
1.89
2.39
3.13
5.52
1.70
6.70
15.54
10.42
4.73
0.27
1.87
(0.22)
100.00

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
อันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารหนี้

รายงานสรุปจานวนเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
กลุ่มของตราสาร

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
(บาท)*

% NAV

2,921,149,874.66
- ไม่ม ี -

46.05
- ไม่มี -

118,839,244.53
3,260,797,127.89

1.87
51.14

- ไม่ม ี -

- ไม่มี -

สัดส่วนเงิ นลงทุนขันสู
้ ง (upper limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

ประเภท

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

เงินฝาก
ธนาคาร
เงินฝาก
ธนาคาร
เงินฝาก
ธนาคาร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร

29

หุน้ กู้

30

หุน้ กู้

31

หุน้ กู้

32

หุน้ กู้

2
3

ผูอ้ อก

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่
อาศัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม

ผูค้ ้า/
ผู้
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง
-

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

-

A-

25,534,120.46

25,541,683.65

-

-

AA+

59,795.70

59,889.66

-

-

A

93,010,479.45

93,237,671.22

-

06/12/2018
20/12/2018
03/01/2019
17/01/2019
24/01/2019
31/01/2019
07/02/2019
14/02/2019
21/02/2019
28/02/2019
14/03/2019
21/03/2019
09/05/2019
06/06/2019
21/05/2020
27/08/2020
25/09/2020
12/03/2021
14/07/2021
13/06/2019
13/08/2019
26/06/2020
17/06/2022
17/12/2026
29/11/2020

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
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
AA-

89,200,000.00
41,300,000.00
147,100,000.00
175,300,000.00
74,100,000.00
48,800,000.00
47,300,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
74,000,000.00
49,000,000.00
6,000,000.00
80,300,000.00
30,000,000.00
41,100,000.00
127,000,000.00
266,500,000.00
123,000,000.00
692,500,000.00
54,100,000.00
48,500,000.00
62,700,000.00
357,200,000.00
45,600,000.00
16,900,000.00

89,184,117.94
41,269,007.65
146,914,043.54
174,953,065.52
73,925,828.69
48,680,000.31
47,174,322.48
79,767,254.40
99,690,931.00
73,739,262.48
48,796,205.57
5,973,921.78
79,772,664.28
29,762,131.20
40,978,504.29
127,456,333.86
265,576,617.48
122,428,810.14
752,919,274.63
55,729,484.97
50,594,372.11
64,103,822.90
357,281,177.27
44,478,720.17
16,873,495.73

-

26/01/2021

AAA

56,000,000.00

55,783,798.00

-

15/11/2020

A+

22,200,000.00

22,239,090.65

-

30/06/2020

A

20,000,000.00

20,737,503.00

-

22/08/2021

A

5,000,000.00

5,371,807.00

16

ประเภท

33

หุน้ กู้

34

หุน้ กู้

35

หุน้ กู้

36

หุน้ กู้

37

หุน้ กู้

38

หุน้ กู้

39

หุน้ กู้

40

หุน้ กู้

41

หุน้ กู้

42

หุน้ กู้

43

หุน้ กู้

44

หุน้ กู้

45

หุน้ กู้

46

หุน้ กู้

47

หุน้ กู้

48

หุน้ กู้

49

หุน้ กู้

50

หุน้ กู้

51

หุน้ กู้

52

หุน้ กู้

ผูอ้ อก

(มหาชน)
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั ่น จากัด
บริษทั ทีพไี อ โพลีน จากัด
(มหาชน)
บริษทั ทีพไี อ โพลีน จากัด
(มหาชน)
บริษทั ทีพไี อ โพลีน จากัด
(มหาชน)
บริษทั ช.การช่าง จากัด
(มหาชน)
บริษทั ช.การช่าง จากัด
(มหาชน)
บริษทั ช.การช่าง จากัด
(มหาชน)
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย
จากัด (มหาชน)
บริษทั ซีเค เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด
(มหาชน)
บริษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร
จากัด
บริษทั ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์
จากัด (มหาชน)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ส้ี ์
แอนด์ พาวเวอร์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซิง่
จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซิง่
จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซิง่
จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซิง่
จากัด (มหาชน)
บริษทั บริหารสินทรัพย์

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม

ผูค้ ้า/
ผู้
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

-

02/08/2021

BBB+

43,200,000.00

43,432,769.38

-

22/01/2019

BBB+

10,000,000.00

10,067,645.30

-

05/08/2020

BBB+

30,000,000.00

30,537,317.70

-

26/04/2021

BBB+

44,500,000.00

44,333,474.77

-

26/05/2021

A-

42,000,000.00

42,186,752.58

-

23/05/2022

A-

52,900,000.00

51,984,157.64

-

25/07/2022

A-

35,800,000.00

35,832,351.74

-

29/04/2019

BBB

7,000,000.00

7,034,518.33

-

18/06/2021

A-

33,900,000.00

33,997,546.58

-

29/09/2021

A+

11,300,000.00

11,257,769.64

-

09/05/2021

A-

10,000,000.00

10,554,651.40

-

09/05/2021

A-

52,800,000.00

53,130,379.10

-

28/11/2021

BBB+

44,300,000.00

44,351,029.18

-

26/06/2022

A-

63,700,000.00

64,078,520.69

-

15/12/2022

A-

33,100,000.00

33,200,614.40

-

03/12/2018

BBB+

40,000,000.00

40,192,855.60

-

13/12/2018

BBB+

50,000,000.00

50,224,468.00

-

10/08/2020

BBB+

44,100,000.00

44,203,975.89

-

15/02/2021

BBB+

68,300,000.00

67,947,035.16

-

17/12/2018

AA-

35,000,000.00

35,458,611.65
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53

หุน้ กู้

54

หุน้ กู้

55

หุน้ กู้

56

หุน้ กู้

57

หุน้ กู้

58

หุน้ กู้

59

หุน้ กู้

60

หุน้ กู้

61

หุน้ กู้

62

หุน้ กู้

63

หุน้ กู้

64

หุน้ กู้

65

หุน้ กู้

66
67
68
69
70

หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้

71

หุน้ กู้

72

หุน้ กู้

73

หุน้ กู้

74

หุน้ กู้

ผูอ้ อก

กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
บริษทั บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
บริษทั บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
บริษทั บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
บริษทั บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด
บริษทั อีซ่ี บาย จากัด
(มหาชน)
บริษทั อีซ่ี บาย จากัด
(มหาชน)
บริษทั อีซ่ี บาย จากัด
(มหาชน)
บริษทั ลีสซิง่ ไอซีบซี ี (ไทย)
จากัด
บริษทั ลีสซิง่ ไอซีบซี ี (ไทย)
จากัด
บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์
ลีส จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน)
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษทั ภัทรลิสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ภัทรลิสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม

ผูค้ ้า/
ผู้
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

-

21/12/2019

AA-

33,200,000.00

33,520,077.22

-

08/09/2021

AA-

70,800,000.00

70,642,499.03

-

23/06/2022

AA-

13,600,000.00

13,950,798.94

-

21/06/2025

AA-

92,300,000.00

95,983,559.17

-

25/02/2019

AA+

18,000,000.00

18,115,872.48

-

12/03/2020

AA+

20,000,000.00

20,634,327.80

-

25/02/2021

AA+

23,200,000.00

23,343,398.96

-

23/05/2019

AAA

20,700,000.00

20,938,276.04

-

26/11/2019

AAA

43,100,000.00

43,191,188.39

-

28/03/2022

A-

33,000,000.00

32,743,572.28

-

10/11/2019

BBB

43,800,000.00

43,857,637.30

-

10/02/2020

BBB

53,600,000.00

54,253,535.15

-

28/02/2021

BBB

67,000,000.00

67,436,817.22

-

29/10/2019
29/05/2020
08/11/2020
14/12/2021
17/08/2019

AAAAA-

20,000,000.00
20,000,000.00
37,400,000.00
43,700,000.00
17,200,000.00

20,208,072.40
20,054,516.00
37,675,625.66
43,984,034.22
17,345,535.39

-

27/11/2020

A-

26,500,000.00

26,547,592.94

-

10/03/2019

A-

29,800,000.00

30,025,136.92

-

26/07/2019

A-

27,400,000.00

27,619,060.81

-

28/06/2020

A-

40,800,000.00

41,280,459.17
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75

หุน้ กู้

76

หุน้ กู้

77

หุน้ กู้

78

หุน้ กู้

79

หุน้ กู้

80

หุน้ กู้

81

หุน้ กู้

82

หุน้ กู้

83
84
85
86
87

หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้

88

หุน้ กู้

89

หุน้ กู้

90

หุน้ กู้

91

หุน้ กู้

92

หุน้ กู้

93

หุน้ กู้

94

หุน้ กู้

95
96
97

หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้

98

หุน้ กู้

ผูอ้ อก

บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชั ่น
จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชั ่น
จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชั ่น
จากัด (มหาชน)
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ คอร์ปอเรชั ่น
จากัด (มหาชน)
บริษทั ฐิตกิ ร จากัด (มหาชน)
บริษทั ฐิตกิ ร จากัด (มหาชน)
บริษทั ฐิตกิ ร จากัด (มหาชน)
บริษทั ฐิตกิ ร จากัด (มหาชน)
บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิง่
จากัด
บริษทั ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิง่
จากัด
บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่น
แนล จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม

ผูค้ ้า/
ผู้
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง
-

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

04/08/2020

A-

40,100,000.00

40,378,577.51

-

01/12/2020

A-

58,100,000.00

58,392,267.40

-

14/12/2020

A-

24,300,000.00

24,226,139.42

-

14/02/2021

A-

41,300,000.00

41,166,821.13

-

03/02/2019

BBB

20,000,000.00

20,053,766.80

-

07/07/2019

BBB

22,000,000.00

22,089,366.42

-

03/02/2020

BBB

53,800,000.00

53,972,551.66

-

03/02/2021

BBB

20,900,000.00

21,017,672.86

-

16/05/2019
01/09/2019
18/08/2020
23/02/2021
17/03/2019

AAAAAA+

23,400,000.00
21,400,000.00
27,300,000.00
34,900,000.00
38,400,000.00

23,433,057.41
21,570,379.53
27,521,932.07
34,868,430.85
38,572,766.60

-

27/07/2020

AA+

40,000,000.00

40,268,691.20

-

15/07/2020

A+

30,700,000.00

30,989,836.55

-

15/03/2021

A+

7,600,000.00

7,562,855.99

-

19/09/2020

AA

25,000,000.00

25,120,908.75

-

19/03/2022

AA

51,000,000.00

51,445,651.77

-

22/03/2023

AA

17,000,000.00

16,806,161.58

-

19/01/2022

AA-

37,000,000.00

37,308,316.19

-

21/03/2021
02/10/2019
25/07/2020

AA+
ABBB+

11,100,000.00
5,000,000.00
27,200,000.00

11,074,973.61
5,128,290.95
27,230,181.93

-

16/11/2020

BBB+

36,400,000.00

36,503,128.84
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99

หุน้ กู้

100 หุน้ กู้
101 หุน้ กู้
102 หุน้ กู้
103 หุน้ กู้
104 หุน้ กู้
105 หุน้ กู้
106 หุน้ กู้
107 หุน้ กู้
108 หุน้ กู้
109 หุน้ กู้
110 หุน้ กู้
111 หุน้ กู้
112 หุน้ กู้
113 หุน้ กู้
114 หุน้ กู้
115 หุน้ กู้
116 หุน้ กู้
117 หุน้ กู้

ผูอ้ อก

กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอพรีเมีย่ ม โก
รท
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชั ่น
จากัด (มหาชน)
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน)
บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี
โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน)
บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน)
บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน)
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท
จากัด (มหาชน)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทคอนอินดัสเทรียล
คอนเน็คชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทคอนอินดัสเทรียล
คอนเน็คชั ่น จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม

ผูค้ ้า/
ผู้
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

-

30/03/2021

A

28,700,000.00

28,701,471.45

-

05/10/2022

A

55,100,000.00

54,378,145.37

-

19/07/2020

A-

39,700,000.00

40,441,972.36

-

22/07/2021

A-

56,000,000.00

55,838,809.04

-

16/12/2021

AA

30,000,000.00

30,689,263.80

-

17/08/2022

AA-

62,100,000.00

63,145,396.99

-

24/02/2020

BBB+

23,800,000.00

23,932,385.12

-

07/03/2021

BBB+

28,100,000.00

28,195,837.16

-

02/08/2021

BBB+

36,200,000.00

36,338,990.62

-

05/10/2021

A+

35,200,000.00

35,494,267.77

-

20/11/2020

A

18,800,000.00

19,025,600.00

-

25/04/2019

A-

19,800,000.00

19,858,469.00

-

08/08/2019

A-

20,000,000.00

20,607,343.40

-

21/11/2020

A-

27,800,000.00

27,598,801.67

-

12/11/2020

A-

26,500,000.00

26,725,019.99

-

24/02/2020

BBB+

41,800,000.00

41,951,599.40

-

27/01/2020

BBB

10,000,000.00

10,165,072.70

-

17/01/2019

A

19,900,000.00

20,320,546.31

-

15/05/2020

A

10,000,000.00

10,296,194.40
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ประเภท

ผูอ้ อก

118 หุน้ กู้
119
120
121
122
123

124
125
126
127
128

ผูค้ ้า/
ผู้
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง
-

วันครบ
กาหนด

บริษทั ไทคอนอินดัสเทรียล
18/05/2020
คอนเน็คชั ่น จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ไทคอนอินดัสเทรียล
14/08/2020
คอนเน็คชั ่น จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ไทคอนอินดัสเทรียล
18/07/2021
คอนเน็คชั ่น จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ไทคอนอินดัสเทรียล
14/03/2023
คอนเน็คชั ่น จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
27/04/2021
ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
17/08/2021
เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล
โกรท
หุน้ กู้
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์
07/09/2020
จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์
26/12/2022
จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง
04/12/2019
จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง
30/12/2020
จากัด (มหาชน)
หุน้ กู้
บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง
30/11/2020
จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว
*2 อันดับเครดิตของผูอ
้ อกตราสารหนี้
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อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

A

13,000,000.00

12,998,516.83

A

10,000,000.00

10,223,767.60

A

16,800,000.00

17,960,459.49

A

22,500,000.00

22,284,026.11

A-

17,200,000.00

17,120,315.84

AA

74,300,000.00

74,959,467.48

A

26,400,000.00

26,597,478.07

A

54,700,000.00

54,483,617.75

BBB+

20,000,000.00

20,577,596.77

BBB+

40,000,000.00

42,627,781.60

BBB+

28,100,000.00

27,977,252.18
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คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไป
ของสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
AAA

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

AA

มีความเสีย่ งต่ามาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA
มีความเสีย่ งในระดับต่า บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า

A
BBB

BB

B

มีความเสี่ย งในระดับปานกลาง บริษัทมีค วามสามารถในการช าระดอกเบี้ย และคืน เงิน ต้น ในเกณฑ์ท่เี พียงพอ แต่ มคี วามอ่ อนไหวต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ทอ่ี ่อนแอลงเมือ่ เทียบกับอันดับเครดิตที่
อยู่ในระดับสูงกว่า
มีความเสีย่ งในระดับสูง บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ค วามสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ไี ม่
เพียงพอ
มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ ใจ
ในการชาระหนี้ได้ตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ

C

มีความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้สงู ทีส่ ุด บริษทั ไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัย
เงือ่ นไขทีเ่ อื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้

D

เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอัน ดับเครดิตภายในระดับ
เดียวกัน

ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 61
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิลคอร์ ฟิ กซ์ อินคัม –
ชนิดสะสมมูลค่า
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิลคอร์ ฟิ กซ์ อินคัม-ขาย
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิลคอร์ ฟิ กซ์ อินคัม-ชนิด
ผูล้ งทุนกลุ่ม
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
(25 พ.ค. 61)
(24 พ.ย. 60)
(27 พ.ย. 58)
11.6263
11.5633
11.1084

นับจากวันเริ่ ม
โครงการ
(7 ธ.ค.55)
11.7088*

3 เดือน
(31 ส.ค. 61)
11.6630

2.67%

0.39%

0.65%

1.24%

1.78%

2.72%

3.06%

0.83%

1.15%

1.77%

2.15%

2.96%

11.7230*

11.6771

11.6404

11.5768

11.1196

10.2403

2.69%

0.39%

0.65%

1.24%

1.79%

2.74%

3.06%

0.83%

1.15%

1.77%

2.15%

2.96%

11.7150*
3.58%

11.6691
0.39%

11.6326
0.65%

11.5694
1.24%

11.1161
1.77%

n/a
n/a

2.76%

0.83%

1.15%

1.77%

2.15%

n/a

5 ปี
(29 พ.ย. 56)
10.2386

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชีว้ ดั (Benchmark) คือ ค่าเฉลีย่ ระหว่างอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้พนั ธบัตรรัฐบาลทีม่ อี ายุคงเหลือตัง้ แต่ 1-3 ปี
50% และดัชนีตราสารหนี้ของหุน้ กูเ้ อกชนทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน่าลงทุนทีม่ อี ายุคงเหลือตัง้ แต่ 1-3 ปี ทีป่ ระกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 50%
* NAV ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
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➢ กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ลคอร์ ฟิ กซ์ อิ นคัม เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่างหากจากบริ ษทั จัดการ ดังนัน้ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
พริ น ซิ เพิ ล จ ากัด จึ งไม่ มี ภ าระผูก พัน ในการชดเชยผลขาดทุ น ของกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล คอร์ ฟิ กซ์ อิ น คัม ทัง้ นี้ ผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ลคอร์ ฟิ กซ์ อิ นคัม ไม่ได้ ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
➢ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
➢ ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
➢ บริษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดความเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั จัดการได้ที่บริ ษทั จัดการ และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
➢ ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดูข้ อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การท าธุร กรรมกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
➢ บริ ษทั จัดการอนุ ญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่ างๆ ที่
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษทั จัดการทราบ เพื่อที่ บริ ษทั จัดการจะสามารถ
กากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
บริษทั จัดการ
➢ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ ม รับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและ
➢ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนน
หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
➢ บริ ษทั จัดการและ/ หรือผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการแต่ งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคาจากัด
ความของกฎหมายหรือตามที่ หน่ วยงานที่ มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของประเทศไทย และประเทศอื่ นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้ เป็ นไป
ตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (Client
Due Diligence : CDD)โดยผู้ส นใจสั ่งซื้ อ หน่ วยลงทุ น หรือ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ าที่ แจ้ งการเปลี่ ย นแปลงข้ อ มูล
เกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อ คื นหน่ วยลงทุ นทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ของกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับการฟอกเงิ น ดังกล่ าว บริ ษัท จัด การและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่
การท าธุรกรรมของลูกค้ าเดิ ม และการทบทวนข้ อ มูล ลูก ค้ าให้ เป็ นปั จจุบ นั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่ น ๆ ตามที่
หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
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