
 

 
  

 
 
 

 

 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร ์ฟิกซ์ อินคมัมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  

และสกลุเงินต่างประเทศอื่นๆ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบัความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 6 ชนิดก่อนท าการลงทุน  นอกจากน้ี เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติับริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้ ทัง้จ านวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้
ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ี
ท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกบักฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ตดัสินใจลงทุนผลตอบแทนและความเส่ียงก่อน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั  
Principal Core Fixed Income Fund (PRINCIPAL iFIXED) 
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ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั  
Principal Core Fixed Income Fund, (PRINCIPAL iFIXED)  

ประเภทโครงการ ตราสารแห่งหน้ี 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R) 
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A)  
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED–C)  
• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED–X)  
ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนดบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือเปิดบรกิารหน่วยลงทุนที่ยงัไม่ได้
เปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงินฝากที่เสนอขายทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการเงนิ และ /หรอื ภาคเอกชนที่ได้รบั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รบัอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านัน้ กองทุนจะ
น าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจท าธุรกรรมการยมืและใหย้ืมหลักทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคืน (Reverse Repo)  
และ การกู้ยมืและการขายโดยมสีญัญาขายคืน (Repo) รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใด หรือหา
ดอกผลโดยวิธือื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรือตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีในประเทศที่มลีักษณะคล้ายเงินฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงินตาม
กฎหมายไทย ที่มอีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี และบรษิทัจดัการอาจจะ
ลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่นตามที่
ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสีนิค้าที่มีตวัแปรเป็น
อตัราดอกเบี้ย, สญัญาเครดิตอนุพนัธ์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อลดความเสี่ยง, ลดค่าใช้จ่ าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ความเสีย่ง เป็นต้น 

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ  และ
อาจลงทุนในหรือมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสาร
หน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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การป้องกนัความเส่ียง 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ 

 

 
 

 

ป้องกนัความเสยีงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ลงทุนในต่างประเทศ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000.00 บาท     
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : 1,000.00 บาท    
ชนิดสะสมมูลค่า   : 1,000.00 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 
 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขาย 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 
วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

ไม่ก าหนด 

วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2555 
 
วนัที่ 7 ธนัวาคม 2555 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.   ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตัวขึ้นลง เนื่องจาก
ความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน  อัตราแลกเปลี่ยน 
อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจาย
การลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่
ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศักยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึ งถึงภาวะเศรษฐกิจ  
การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2.    ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนไว้ได ้หรือ
ขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถงึสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภทต่างๆ 
ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ เพื่อก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

3.    ความเสี่ยงทางธุรกิจ  (Business  Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit  
Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของ
ผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความ
เสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได ้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวิเคราะห์และ
ประเมินปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร 
เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิัทจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของ
บรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพ
ของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

4.     ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรบัตัวผนัผวนอัน
เป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึ่งมผีลใหร้าคาของตราสารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  
แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบาย
รฐับาล นโยบายการเงนิการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย และใช้
ประกอบการการตัดสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยทีค่าดการณ์ไว ้

5.     ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่ง
ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ 
โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง 
ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6. ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็น
สกุลเงินต่างประเทศ จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่า
หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที่
ลงทุนได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลี่ยน(hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

7. ความเสี่ยงจากการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน 
(volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้ินทรพัย์มคีวาม
ผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม และตรวจวดั ติดตาม
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ความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริห ารความเสียงจากการลงทุนในตราสาร
อนุพนัธ์ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ และในกรณีทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปร
เป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว อาจท าให้กองทุนเสีย
โอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว ้
อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมีความเสี่ยงจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิัตติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าวกองทุน
จะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย์ 

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งทีเ่กิด
จาการคาดการณ์ทิศทางของสินทรพัย์หรอืตัวแปรอ้างอิงผดิพลาด หรือเกิดความผนัผวนของสินทรพัย์หรือตัวแปรอ้างอิง ท าให้
ไดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมอืได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออก
โดยบรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดอายุตราสารเมื่อรอ้ง
ขอได ้รวมทัง้วเิคราะห์และควบคุมระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัย์อ้างองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

 
ค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
(1)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่   

  อย่างไร? 
  เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  

  (2)       กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

  10,000 ล้านบาท 

(3)         กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และนิติบุคคลทีต่้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากกาลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้
ใน และ/หรอืต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ดงักล่าวได ้ โดย
กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดงันี้ 
• ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-R)  : เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิด

โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
• ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED -D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/

สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถึงมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไป
ตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-A): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/
สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถึงมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีตามที่
กรมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-C) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัที่บรษิทั
จดัการก าหนด โดยในเบื้องต้นบรษิทัจดัการจะก าหนดส าหรบัผูล้งทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชพีภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ เท่านัน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติ
บุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อน
วนัเปลี่ยนแปลง 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED-X) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ริษทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบใน
การด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการรวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นที่บรษิทัจดัการประกาศ
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เพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อ
เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   
• เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ทีต่้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ใน และ/

หรอืต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้แต่อย่างไรกต็าม
กองทุนจะป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลคา่ทรพัย์สนิทีล่งทุนในต่างประเทศ   

• เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่าหุ้นได ้
• เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ  

 (4)     ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจท าใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของผู้ลงทุน
ได ้

• ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงนิต้นของผูอ้อกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิคอร์ ฟิกซ์ อนิคมั มนีโยบาย
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครฐัหรอืเอกชนทีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงนิต้นสูง 

• ในกรณีมกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศ 

• อาจมผีลกระทบท าใหเ้งนิต้นและผลตอบแทนส่วนเพิม่จากการลงทุนในรูปของเงนิบาทผนัผวน  
• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)  

กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่า
จงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งเนื่องจากการลงทุนในตราสาร
ดงักล่าว 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวม/เปิดนี้มี
ความเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งไดสู้งกว่าผูล้งทุน
ทัว่ไป 

(5)      กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน  หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น หรือไม่อย่างไร ? 
  ไม่คุม้ครองเงนิต้น 

(6)     การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 

 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารท่ีลงทุน 
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(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา 
          เท่าใด?  

1)  ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาล อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50  

2)  ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- 
ขึน้ไป อายุ 1 - 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  

3)  อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ไดแ้ก่ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลงัหกัภาษี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  
มผีลตัง้แต่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธิบายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัรา
ดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

(8)  เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
 กองทุนนี้ไม่มีผูป้ระกนัเงนิทุนและไม่คุม้ครองเงนิต้น 

(9)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน  
วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2556 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    
          1.1 ขายหน่วยลงทุน 
        ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน  

ตัง้แต่เปิดท าการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  โทรศพัท์  0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการชายหรอืรบัซื้อคนืที่ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซ็คหรอืดราฟด์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน โดยท่าน
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี  กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน  

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน  

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ไม่ป้องกนัความเสีย่ง 
มีการลงทุนใน 

เงินตราต่างประเทศ 
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ประเภทบญัชี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
-  กรณีอตัโนมตั ิ
บริษัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิดงักล่าว สบัเปลี่ยนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดพรนิซเิพิลเดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพิลเดลี่ตราสารรฐัระยะสัน้ ที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิลเดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 
ภายใน 5 วนั 

 - กรณีปกต ิ
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษัท 
จดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัรบัซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา 
หรอืบุคคลซึ่งโดยปกติมถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัให้มี
ขึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมริกา บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคล
ดงัทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้น 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?  
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 
• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยได้รบัความเหน็ชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 
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(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่ีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (2) 
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่
ขายคนืกอ่นหลงั 

(4) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

•   การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น  
ภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วย  
ลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
     -  กรณีอตัโนมตัิ 

บรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว สบัเปลี่ยนเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพริน
ซเิพิลเดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพิลเดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ ้ถอืหน่วย
ลงทุนจะไดร้บั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิเดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการ
นับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

     -  กรณีปกต ิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน)  หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการได้ทุกวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการ
ขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ไดภ้ายใน
วนัท าการถดัไป  
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัท
จดัการ ให้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวนั หรือระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 
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ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสือรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 
• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั

จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้
ถอืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัการปฏบิตัิงาน  

ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ : 0-2724-5265, 0-2724-5207 

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

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 
ไม่ม ี

  ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

        (1)  รายชื่อคณะกรรมการ 

• นาย ชอง ว ีย ี                       ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ    กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามดิ                     กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยี์ซากรี์เร บาราโอนา   กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คุณจมุพล สายมาลา                กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        (2)  รายชื่อผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา              ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
• คุณโช ซู ฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย์, CFA             ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนิดา ดวงพตัรา               หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงาน  

   (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 
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        (4)  มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 

             มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 75,179,544,013.18 บาท 

 (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

•  คุณวนิ พรหมแพทย์, CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
•  คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA   ผูอ้ านวยการอาวุโสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
•  คุณชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA   ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คณุวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คุณธนัท เจตจนัทร์ประภา, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คณุปณิธ ิจติรโีภชน์    ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ   ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คุณวรุณ ทรพัย์ทวกีุล    ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คุณชาตร ีมชียัเจริญยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
•  คุณประพจน์ อ้วนเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

(6) รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

•  คุณวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)     
                                             มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ  
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย์, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นักวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

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



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์ อินคมั 11 

•  คุณวสุชนม ์ ทรายแกว้, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2546 - 2550  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร์(วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั              ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิคราะห์การลงทุน บลจ.กรุงศร ีจ ากดั 

•  ปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี(สถติ)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  นักวเิคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
พ.ศ. 2557 - 2558  ผูแ้นะน าและสนับสนุนผลติภณัฑ์กองทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก้ จ ากดั 

(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดูแลปรบัปรงุรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595  

(9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดูแลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2724-5265 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท์ 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2562 - 
30 พ.ย. 2563 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2561 -  
30 พ.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2560 - 
30 พ.ย. 2561 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่   

ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนดิสะสมมูลค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 
 
 

0.665 
ไม่ม ี

0.665 
0.665 
ไม่ม ี

0.126 

 
 
 

0.669 
ไม่ม ี

0.669 
0.669 
ไม่ม ี

0.669 

 
 
 

0.664 
ไม่ม ี

0.664 
0.664 
ไม่ม ี

0.664 
o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 

 
0.535 
ไม่ม ี
0.535 
0.535 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.536 
ไม่ม ี
0.536 
0.536 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.535 
ไม่ม ี
0.535 
0.535 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 

 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 

 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 
0.040 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
- ชนดิจ่ายเงินปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
0.042 
ไม่ม ี
0.042 
0.042 
ไม่ม ี
0.002 

 
0.075 
ไม่ม ี
0.075 
0.075 
ไม่ม ี
0.075 

 
0.075 
ไม่ม ี
0.075 
0.075 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.   ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.084 0.017 0.014 
o  ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o  ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 0.010 0.010 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว 
               ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2562  

- 30 พ.ย. 2563 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2561  

- 30 พ.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2560  

- 30 พ.ย. 2561 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

o ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.003 0.002 0.002 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าวารสารและสิง่พมิพ์ ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย - ดอกเบี้ยตราสาร

หนี้ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 0.060 0.003 ไม่ม ี

o ค่าใชจ้่ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 0.002 0.002 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิ

การขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54  

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน* 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

 
ยกเวน้ 

- 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

- 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

 
ยกเวน้ 

- 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

- 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
- กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง  
- กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง 

อตัราเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 100.36 

• Port Folio Duration : 2.0944 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : รอ้ยละ -1.08 
- ชนิดสะสมมูลค่า  : รอ้ยละ -1.08 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : รอ้ยละ -1.08 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : รอ้ยละ -0.91 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ         

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี            36,928,160.58                  3.42  

 พนัธบตัรรฐับาล  
   

  อายุคงเหลอื 1 - 3 ปี            86,472,813.84                  8.02  

  อายุคงเหลอื 3 - 7 ปี          125,186,395.86                11.61  

  อายุคงเหลอื 8 - 20 ปี            43,937,615.78                  4.07  

 พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้กระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อก/รบัรอง/อาวลั/ค ้าประกนั  
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี          134,838,842.27                12.50  

  อายุคงเหลอื 3 - 7 ปี              8,070,276.01                  0.75  

 หุน้กู้     
  Rate  AA            50,715,880.90                  4.70  

  Rate  AA-            12,636,291.55                  1.17  

  Rate  A+            26,172,389.28                  2.43  

  Rate  A            37,271,610.49                  3.46  

  Rate  A-          274,119,544.84                25.41  

  Rate  BBB+          190,304,656.67                17.66  

 เงนิฝากธนาคาร            52,560,987.80                  4.87  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัย์สนิอื่น  33,244.94   0.00  

 หนี้สนิอื่น  (856,945.40)  (0.08) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ        1,078,391,765.41               100.00  
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   
  

*2 อนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารหนี้   
 
 
 
 

 
 



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์ อินคมั 15 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม 
กลุ่มของตราสาร 

  
  

มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 435,434,104.34 40.38 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผู้ออก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรอื ผูค้ ้าประกนั 52,560,987.80 4.87 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade)   

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้ 591,220,373.73 54.82 
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถือ 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 1,413,311.40 1,414,738.87 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารซไีอเอม็บไีทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA- 51,000,111.48 51,035,313.79 

3 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) - - A 110,838.57 110,935.14 

4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/02/2021 N/A 7,000,000.00 6,993,516.18 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/05/2021 N/A 30,000,000.00 29,934,644.40 
6 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 14/07/2021 N/A 123,880,000.00 134,838,842.27 
7 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/2022 N/A 84,000,000.00 86,472,813.84 
8 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2029 N/A 31,800,000.00 32,794,211.42 
9 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 12/03/2028 N/A 7,800,000.00 8,070,276.01 
10 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2024 N/A 120,900,000.00 125,186,395.86 
11 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/2038 N/A 9,000,000.00 11,143,404.36 
12 หุน้กู้ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) - 23/06/2020 D - - 
13 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) - 26/04/2021 BBB+ 16,600,000.00 16,684,199.35 
14 หุน้กู้ บรษิทั ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) - 09/05/2021 A- 3,700,000.00 3,767,356.24 
15 หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) - 08/05/2022 A- 4,200,000.00 4,256,789.55 
16 หุน้กู้ บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั 

(มหาชน) 
- 16/12/2021 AA 11,200,000.00 11,376,873.65 

17 หุน้กู้ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้ง 
จ ากดั (มหาชน) 

 
25/06/2025 AA 1,800,000.00 1,845,705.22 

18 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) - 20/12/2022 BBB+ 9,200,000.00 9,221,548.97 
19 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) - 27/03/2024 BBB+ 5,400,000.00 5,423,777.28 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถือ 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

20 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) - 27/09/2023 BBB+ 17,500,000.00 17,195,944.33 
21 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) - 17/12/2024 BBB+ 16,300,000.00 16,072,038.96 
22 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 28/06/2024 A 10,000,000.00 10,231,824.90 
23 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั 

(มหาชน) 
- 25/12/2021 A- 18,300,000.00 18,718,581.94 

24 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั 
(มหาชน) 

- 17/05/2023 A- 18,500,000.00 18,735,569.20 

25 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/08/2023 A- 17,100,000.00 17,029,637.94 

26 หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) - 13/05/2030 AA- 6,000,000.00 6,035,797.14 
27 หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) - 30/06/2025 AA- 5,000,000.00 5,156,829.70 
28 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 07/03/2021 BBB+ 10,600,000.00 10,683,481.41 

29 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 02/08/2021 BBB+ 13,500,000.00 13,582,676.16 

30 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2023 BBB+ 7,500,000.00 7,506,973.66 

31 หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/03/2021 A 2,100,000.00 2,111,256.55 

32 หุน้กู้ บรษิทั เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/09/2025  A+ 4,300,000.00  4,466,578.90  

33 หุน้กู้ บรษิทั เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/09/2029  A+ 5,400,000.00 5,281,692.37 

34 หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

- 15/12/2022 A- 12,400,000.00 12,624,669.36 

35 หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

- 15/11/2024 A- 14,000,000.00 13,768,898.92 

36 หุน้กู้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลีสซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 15/02/2021 BBB+ 15,000,000.00 15,036,149.55 

37 หุน้กู้ บรษิทั กรุงไทยคาร์เรน้ท์ แอนด์ ลสี 
จ ากดั (มหาชน) 

- 28/03/2022 A- 12,400,000.00 12,494,737.24 

38 หุน้กู้ บรษิทั กรุงไทยคาร์เรน้ท์ แอนด์ ลสี 
จ ากดั (มหาชน) 

- 25/07/2023 A- 8,200,000.00 8,342,234.90 

39 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 14/02/2021 A- 15,500,000.00 15,612,139.71 
40 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 08/02/2021 A- 16,500,000.00 16,563,112.67 
41 หุน้กู้ บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) - 23/02/2021 A- 13,000,000.00 13,089,343.93 
42 หุน้กู้ บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ 

จ ากดั (มหาชน) 
- 12/04/2022 A- 12,700,000.00 12,829,472.82 

43 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 18/07/2021 A- 6,200,000.00 6,424,952.12 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถือ 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

44 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 14/03/2023 A- 8,000,000.00 8,047,594.08 

45 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/2023 AA 6,300,000.00 6,539,209.18 

46 หุน้กู้ บรษิทั อซีี่ บาย จ ากดั (มหาชน) - 28/01/2022 AA 9,200,000.00 9,359,708.87 
47 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
- 30/06/2022 A- 10,200,000.00 10,243,910.69 

48 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 24/04/2024 A- 6,100,000.00 6,168,804.15 

49 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 27/04/2021 A- 6,400,000.00 6,428,544.83 

50 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/07/2023 A- 3,700,000.00 3,745,868.98 

51 หุน้กู้ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 30/12/2020 BBB+ 14,900,000.00 15,275,015.12 

52 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/02/2021 BBB+ 25,000,000.00 25,314,145.25 

53 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2023 BBB+ 4,600,000.00 4,622,522.25 

54 หุน้กู้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่
จ ากดั (มหาชน) 

- 07/08/2030 AA- 1,400,000.00 1,443,664.71 

55 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

- 23/06/2022 A- 5,100,000.00 5,249,770.73 

56 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

- 18/07/2024 A- 12,300,000.00 12,464,197.49 

57 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

- 05/11/2025 A- 8,000,000.00 8,046,870.96 

58 หุน้กู้ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า
ดบับลวิเอชเอพรเีมีย่ม โกรท 

- 30/03/2021 A 10,700,000.00 10,761,682.72 

59 หุน้กู้ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า
ดบับลวิเอชเอพรเีมีย่ม โกรท 

- 04/12/2022 A 5,700,000.00 5,854,349.46 

60 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิล้อ จ ากดั - 24/07/2021 A- 9,200,000.00 9,341,631.42 
61 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิล้อ จ ากดั - 24/01/2022 A- 7,600,000.00 7,732,241.14 
62 หุน้กู้ บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
- 19/01/2022 A+ 13,800,000.00 14,078,796.44 

63 หุน้กู้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 29/07/2023 BBB+ 3,500,000.00 3,515,515.68 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถือ 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

64 หุน้กู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั - 05/07/2024 AA 3,100,000.00 3,249,893.71 
65 หุน้กู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั - 05/07/2026 AA 8,300,000.00 8,742,481.80 
66 หุน้กู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั - 24/09/2027 AA 1,400,000.00 1,415,057.25 
67 หุน้กู้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
- 20/08/2027 A+ 2,300,000.00 2,345,321.57 

68 หุน้กู้ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าไทย
แลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี ้

- 16/01/2023 A- 10,000,000.00 10,035,542.50 

69 หุน้กู้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/03/2022 A 8,200,000.00 8,312,496.86 

70 หุน้กู้ บรษิทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มวินิเคชัน่ จ ากดั 

- 16/08/2022 BBB+ 10,000,000.00 10,094,443.70 

71 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/11/2021 BBB+ 10,000,000.00 10,085,118.00 

72 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 09/11/2022 BBB+ 10,000,000.00 9,991,107.00 

73 หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอป
เมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

- 25/01/2024 A- 5,200,000.00 5,393,575.05 

74 หุน้กู้ ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย์ CPN รเีทล โกรท 

- 08/02/2023 AA 7,900,000.00 8,186,951.22 

75 หุน้กู้ บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั - 05/09/2021 A- 6,866,804.00 6,963,496.28 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว    
  

*2 อนัดบัเครดติของผู้ออกตราสารหนี้    
 
 
 
 



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์ อินคมั 19 

 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 
ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ TRIS Rating   
AAA     อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด  และได้ร ับ

ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ  

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  

A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้ร ับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสูงกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกับ
อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดบัสูง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะได้ร ับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระ
หนี้อยู่ในเกณฑ์ทีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก บรษิัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมดความสามารถหรือ
ความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด บริษทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน โดย
ต้องอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นไดต้ามก าหนด 

 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายใน
ระดบัเดยีวกนั 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

 
ผลการด าเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 63 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 
(7 ธ.ค.55) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละตอ่ปี) 

3 เดือน 
(28 ส.ค. 63) 

6 เดือน 
(29 พ.ค. 63) 

1 ปี 
(29 พ.ย. 62) 

3 ปี 
(24 พ.ย. 60) 

5 ปี 
(27 พ.ย. 58) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.2139* 12.1283 12.1337 12.0461 11.5633 11.1084 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิคอร์ ฟิกซ์ อนิคมั –
ชนิดสะสมมูลค่า 
ตวัชี้วดั (Benchmark) 

2.54% 0.63% 0.66% 1.39% 1.83% 1.92% 

3.92% 0.28% 0.47% 2.89% 4.94% 3.89% 
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.2298* 12.1441 12.1494 12.0618 11.5768 11.1196 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิคอร์ ฟิกซ์ อนิคมั-ขาย
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ตวัชี้วดั (Benchmark) 

2.55% 0.63% 0.66% 1.39% 1.84% 1.93% 

3.92% 0.28% 0.47% 2.89% 4.94% 3.89% 
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิคอร์ ฟิกซ์ อนิคมั-ชนิด
ผูล้งทนุกลุ่ม 
ตวัชี้วดั (Benchmark) 

12.2832* 12.1971 12.2025 12.1145 11.5694 11.1161 

3.22% 0.63% 0.66% 1.38% 2.01% 2.02% 

3.91% 0.28% 0.47% 2.89% 4.94% 3.89% 
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.2903* 12.1870 12.1758 12.0521        N/A        N/A 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิคอร์ ฟิกซ์ อนิคมั-ชนิดผู้
ลงทุนพเิศษ 

2.04% 0.77% 0.94% 1.97% N/A N/A 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 2.96% 0.28% 0.47% 2.89% N/A N/A 
 

หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทั   
   จดัการลงทุน 
 - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  
   1) ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาล อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50  

                2) ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้   
      ไป อายุ 1 - 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  
   3) อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร   
      กสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลงัหกัภาษี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 

   * NAV ณ วนัที่ 30 พ.ย. 2563 
         - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 



 

 

 
 

 



 

 

 
                                                                                                 รวบรวมขอ้มูล ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร ์ฟิกซ์ อินคมั   เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร์ ฟิกซ์ อินคัม ทัง้น้ี ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิลคอร์ ฟิกซ์ อินคัม ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จาก
บริษทัจดัการ 

➢ 
 
 
➢ 

การพิจารณาร่างหนงัสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านกังานได้รบัรองความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและ
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้16 ถนน
หลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

➢  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดั
ความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและ
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client 
Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เกี่ยวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบั
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจดัการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ 
การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


