
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล มนัน่ี มารเ์กต็เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Principal Money Market Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL MMRMF) 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) เพ่ิมพนูทรพัย ์ฟอรเ์รน เบลนด ์เพ่ือการเลีย้งชีพ, CIMB – Principal (FAM) 

Foreign Blend Value Plus Retirement Mutual Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBRMF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผล

ตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล มนัน่ี มารเ์กต็เพ่ือการเลีย้งชีพมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงทาํให้กองทุนมีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ีกองทุนไปลงทุนด้วย บริษทัจดัการมีการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของกองทุนเตม็จาํนวน (Fully 

Hedged) 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วยหากไม่ปฏิบติัตาม

เงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนั 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนใน

กองทุนน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิง

ในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยั ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบคุคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือ

ความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและ

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2562 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 
ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี 

Principal Money Market Retirement Mutual Fund 

ชื่อยอ่ : PRINCIPAL MMRMF 

ประเภทโครงการ : โครงการจดัการกองทุนเปิด 

ลกัษณะพเิศษ : กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

กองทนุรวมตลาดเงนิ 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทุนรวม 

นโยบายการลงทุน : กองทนุรวมตราสารหน้ี 

กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ มนัน่ี มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มนีโยบาย

การลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหน้ีภาครฐั ตราสารหน้ีภาคสถาบนัการเงนิ และตรา

สารหน้ีภาคเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ โดยกําหนดการชําระหน้ี ≤ 397 วนั 

นบัตัง้แต่วนัทีล่งทุน 

กองทุนอาจจะเขา้ทําสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้นราคาตราสาร และ/หรอือตัราดอกเบีย้ และจะทําการ

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน (Fully Hedge) นอกจากน้ี 

กองทุนอาจพิจารณาทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมี

ส ัญ ญ าขายคืน  (Reverse Repo) โดยเป็น ไปตามหลัก เกณ ฑ์ที่ สํ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มลี ักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) รวมถงึตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก 

(Issue/Issuer) ตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารที่

ไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุน

รวม 

: 2 พฤศจกิายน 2553 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม : 24 พฤศจกิายน 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง

อตัราแลกเปล่ียน

100% 
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คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

          ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด 

A:   - เหมาะกบัเงนิลงทุนระยะยาวที่มุง่หวงัผลตอบแทนที่เหมาะสมและรบัความเสีย่งไดน้้อย เพื่อการเลี้ยงชพีหลงัเกษยีณอายุของ 

      ผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษหีากผูล้งทุนปฏบิตัติามเงื่อนไข  

      การลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรบัคูม่อืภาษไีดท้ีบ่รษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

-     ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากวา่หุน้ได ้ 

-  ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ  

-  ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีใ่กลเ้คยีงเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากวา่กองทุนรวมตราสารหน้ีทัว่ไปได ้

-  ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องสงู และรบัความเสีย่งไดต้ํ่า 

- เหมาะกบัเงนิลงทุนระยะยาวที่มุง่หวงัผลตอบแทนที่เหมาะสมและรบัความเสีย่งไดน้้อย เพื่อการเลี้ยงชพีหลงัเกษยีณอายุของ   

      ผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษหีากผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติาม 

      เงื่อนไขการลงทุน โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถรบัคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมได้ที่บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ 

      ขายหรอืรบัซือ้คนื 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A:   จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่ากบั 1,000 ลา้นบาท  

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:   - ความสามารถชําระหน้ีของผู้ออกตราสารที่กองทุนนําเงนิไปลงทุน ซึ่งอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รบัเงนิลงทุนคนืเท่าที ่

  คาดหวงั 

- เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื 

  ไดร้บักําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้แต่อยา่งไรกต็าม กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจาก 

  อตัราแลกเปลีย่นเตม็จาํนวน 

- การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิไม่ใช่การฝากเงนิ และมคีวามเสี่ยงจากการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิลงทุนคนืจาก 

  กองทุนรวมตลาดเงนิครบเตม็จาํนวนได ้

- ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม ่

  ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

- ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไปจาํหน่าย จา่ย โอน จาํนํา หรอืนําไปเป็น 

  หลกัประกนั 

Q:  เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q:  มีข้อจาํกดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

A:   กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงใน

สามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

Q:  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา

เท่าใด 

A:   กองทุนน้ีจะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบัอตัราผลตอบแทนเฉลีย่แบบถ่วงน้ําหนกัระหวา่ง 

(1)  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สดัสว่น (%):100.00 

เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดที่ไม่กําหนดอายุโครงการ ผูล้งทุนสามารถทําการซื้อขายไดทุ้กวนัทําการของบรษิทัจดัการ 

แต่การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีเพื่อไม่ต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บั รวมถงึชําระเบีย้

ปรบั และ/หรอืเงนิเพิม่ (ถ้าม)ี นัน้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนที่กฎหมายภาษอีากรกําหนด ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนดงักล่าวก่อนการขายคนืหน่วยลงทุนดว้ย 
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Q:  ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

A:  -  ผูล้งทุนอาจไดกํ้าไรสว่นเกนิจากมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุน 

 - สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีซึ่งผูล้งทุนสามารถนําเงนิลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีมาลดหยอ่นภาษไีด ้โดยต้องปฏบิตัติาม

เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ทัง้น้ี หากผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัผิดิเงื่อนไข ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจตอ้งชําระคนื

สทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บั รวมถงึเบีย้ปรบั และ/หรอืเงนิเพิม่ (ถา้ม)ี ภายในกําหนดเวลาทีกํ่าหนด 

 

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

 (1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

         1.1 ขายหน่วยลงทุน 

        ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  และวนัทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ลงทุน  ตัง้แต่เวลาเริม่ทําการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทุน โดย

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
 

 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารท่ีลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.30 น. บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นั

ทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี 

และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบริษัทจดัการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ / หรือเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้ที่มถีิ่นฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื

บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนซึ่งจดัให้มขีึ้นและ

ดําเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่กล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว เช่น 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในชว่งระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์

ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี        5 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลกัฐานการได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามข้อ (2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่ง

คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ระหว่างเวลา

เริม่ทําการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการของสปัดาห ์

ระหวา่งเวลาเริม่ทําการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถติดตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทําการ

ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัทําการ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัท

จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วย

ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)   กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้้

ถอืหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสิทธใิน

หน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะ

ตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2)   ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ที่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน

เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 (3)   กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกํากบัการปฏบิตังิาน  
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ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

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

•   ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

      ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

 1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 

 โทรศพัท ์02-470-5920  โทรสาร : 02-470-1996 

• สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4)   การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 

ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 

(1)           รายช่ือคณะกรรมการ 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                        กรรมการ 

• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                             กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คณุจมุพล สายมาลา   กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       

(2)           รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

(3)           จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 

             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 54 กองทุน 

(4)           มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 

             มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,971,901,403.03 บาท 

(5)           คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

 (6)  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2543 – 2545                      ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  

พ.ศ. 2537 - 2541                       ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สํานกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุชนัยกานต ์ สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 

พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวโุส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 

พ.ศ. 2538 - 2542                พนกังานอาวโุส ฝ่ายกองทุนสาํรองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

• คณุวสชุนม ์ ทรายแก้ว, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2546 - 2550  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร(์วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2554 - ปัจจบุนั              ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กรงุศร ีจาํกดั 

• คณุปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สถติ)ิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  นกัวเิคราะห ์สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

พ.ศ. 2557 - 2558  ผูแ้นะนําและสนบัสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั 
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 (7)  รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

            ตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

 (8)   นายทะเบียนหน่วยลงทุน      

       บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั (02) 686-9500 

 (9)   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

  ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-273-2997, 02-470-3207 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี        9 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 417.31 

• Port Folio Duration : 0.1751 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -0.02% 

 

 

 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็

จากกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 

2560 - 30 พ.ย. 

2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 

2559 - 30 พ.ย. 

2560 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 

ธ.ค. 2558 - 30 

พ.ย. 2559 

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

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.221 0.218 0.229 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.118 0.118 0.118 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.021 0.021 0.021 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.075 0.075 0.075 

2.  คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.007 0.004 0.015 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.007 0.004 0.015 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ

การขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

(SWITCHING IN) 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT) 

 

ไมม่ ี

 

1.07 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย

ลงทุน 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมอื่นๆ   ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี

 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ล้ว 

             ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2561 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    

  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 4,987,557.23  99.16  

 เงนิฝากธนาคาร  43,190.64  0.86  

อ่ืน ๆ           

 หน้ีสนิอื่น  (895.95)  (0.02) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   5,029,851.92  100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 4,987,557.23 99.16 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 43,190.64 0.86 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

จาํนวนเงนิต้น/ 

มลูคา่หน้าตัว๋ 

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด 
*1 

1 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั(มหาชน) - - AA+ 43,068.11 43,190.64 

2 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 06/12/2018 N/A 200,000.00 199,963.02 

3 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/12/2018 N/A 100,000.00 99,934.19 

4 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/12/2018 N/A 400,000.00 399,731.77 

5 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 27/12/2018 N/A 500,000.00 499,541.31 

6 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/01/2019 N/A 200,000.00 199,756.19 

7 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 10/01/2019 N/A 200,000.00 199,710.01 

8 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 10/01/2019 N/A 100,000.00 99,858.28 

9 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/01/2019 N/A 200,000.00 199,660.63 

10 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 24/01/2019 N/A 100,000.00 99,799.54 

11 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 31/01/2019 N/A 700,000.00 698,393.73 

12 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/02/2019 N/A 200,000.00 199,487.13 

13 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/02/2019 N/A 100,000.00 99,710.47 

14 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/02/2019 N/A 700,000.00 698,009.96 

15 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/02/2019 N/A 100,000.00 99,679.40 

16 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/02/2019 N/A 100,000.00 99,686.47 

17 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/02/2019 N/A 100,000.00 99,647.65 

18 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/02/2019 N/A 400,000.00 398,653.70 

19 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/03/2019 N/A 100,000.00 99,616.75 

20 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/03/2019 N/A 100,000.00 99,540.53 

21 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 25/04/2019 N/A 100,000.00 99,393.96 

22 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/05/2019 N/A 300,000.00 297,782.54 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

  - ตวัชีว้ดั (Benchmark) ผลตอบแทนรวมของดชันพีนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

    ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

  * NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561 

  - ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 2561 

นับจากวนั

เร่ิม

โครงการ 

(24 พ.ย. 53) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(31 ส.ค. 61) 

6 เดือน 

(25 พ.ค. 61) 

1 ปี 

(24 พ.ย. 60) 

3 ปี 

(27 พ.ย. 58) 

5 ปี 

(29 พ.ย. 56) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 11.4612* 11.4291 11.3924 11.3330 11.0681 10.7119 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มาร์

เกต็เพื่อการเลีย้งชพี 
1.71% 0.28% 0.58% 1.11% 1.17% 1.36% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 0.77% 0.29% 0.61% 0.81% 0.64% 0.71% 



 

 

 
 

 



 

 

• การพจิารณาร่างหนังสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รบัรองถงึความถูกต้องของข้อมูลใน

หนงัสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 

• บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิทัจดัการเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นเพื่อ

กองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ีผูล้งทุน

สามารถขอตรวจสอบรายละเอยีดขอ้มลูการลงทุนเพื่อบรษิทัจดัการไดท้ีท่างเวบ็ไซต ์www.principal.th   

• กองทุนรวมเป็นนิตบิุคคลแยกต่างหากจากบรษิทัจดัการ ดงันัน้ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั จงึไมม่ภีาระผกูพนัในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลี้ยงชพี ทัง้น้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลี้ยงชพี 

ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัสถานะทางการเงนิหรอืผลการดาํเนินงานของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

• ผูล้งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมและขอรบัคู่มอืภาษีได้ที่

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

• ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบตัรประจาํตวั

ของบุคคลดงักลา่วทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

• หนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัน้ี เป็นเพยีงการสรุปใจความสําคญัของหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชบัและเข้าใจง่ายเท่านัน้ 

ทัง้น้ี ในการบรหิารจดัการกองทุน บรษิทัจดัการจะยดึตามรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• ในกรณีที่ผูล้งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสามารถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท้ี่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซิเพลิ 

จาํกดั หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตดัสนิใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตาม

อตัราส่วนที่กําหนดในวตัถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บรษิทัจดัการอนุญาตใหพ้นกังานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุน

กําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบ เพื่อทีบ่รษิทัจดัการจะสามารถกํากบัและดูแลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงาน

ได ้

• บรษิทัจดัการจะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบตัิในการใช้สทิธอิอกเสยีง และการดําเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงในหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุน 

เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ถงึและรบัทราบขอ้มลูดงักล่าวไดโ้ดยสะดวกตามหลกัเกณฑท์ีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดที่ website ของบรษิทัจดัการ 

www.principal.th ทัง้น้ีผูล้งทุน สามารถขอตรวจสอบขอ้มลูการลงทุนเพื่อกองทนุรวมไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการขา้งตน้ 

• กองทุนรวมอาจ/หรอื มกีารกระจุกตวัของการถอืหน่วยการลงทุนจากบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดทีถ่อืหน่วยการลงทุนเกนิ 1 ใน 3 โดยสามารถตรวจสอบ

ขอ้มลูผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ(www.principal.th) 

• บรษิทัจดัการและ/ หรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน เพิม่เติมจาก

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผูล้งทนุตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรอืตามที่หน่วยงานที่มี

อํานาจกําหนด ทัง้ก่อน และหรอืภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของ

ประเทศไทย และประเทศอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิตั ิหรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อีํานาจ  ทัง้น้ี บรษิทั

จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทําความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์เพื่อ

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการ

เปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกบัการรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพสิูจน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏบิตัขิองกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิทัจดัการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชเีพื่อใชบ้รกิารใหม่ การทําธรุกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูล

ลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดาํเนินการอื่นๆ ตามทีห่น่วยงานผูม้อีํานาจกําหนดแนวทาง 

• ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ และรบัหนังสอืชี้ชวนและโครงการและขอ้ผกูพนัไดท้ี่บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ท ีที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ  เขตปทุมวนั 

กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท ์: 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 www.principal.th 

 

หนังสือชี้ชวนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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