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 เดิมกองทุนชื่อ กองทุน เปิดซีไอ เอ ็มบี-พริน ซิเพิล  ไล ฟ์ มุ่งร กัษาเงินต้น เพื่อ การ เล ี้ยงชีพ , CIMB - Principal LIFE Protected 
Retirement Mutual Fund (ชื่อ ย่อ  : CIMB-PRINCIPAL PRMF) โดยการ เปลี่ยนชื่อ กอ งทุนมีผลต ัง้แต่ว ันที่  10 มิถ ุน ายน  2562      
เป็นต้นไป 

 กองทุนรวมมุ่งรกัษาเงินต้นเป็นเพียงชื่อเร ียกประเภทของกองทุนรวมที่จดันโยบายการลงทุนเพื่อให้เงินต้นของผ ู้ถือหน่วยลงทุน
มีความเสี่ยงต ํา่ โดยกองทุนรวมดงักล่าว มิได้รบัประกนัเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด 

 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบไุว้ในค ู่ม ือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตัิตาม
เงือ่นไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี      

 ผูล้งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล ีย้งชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรกัษา
เงินต้นเพื่อการเล ี้ยงชีพ เม ื่อ เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้  เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค ์การลงทุนของผ ู้ลงทุน  และผ ู้ลงทุน
ยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล ่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

 ในกรณีที่กองทุนนี้ไม ่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานคระกรรมการ ก.ล .ต . กาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต  และเมื่อมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

  การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของบุคคล
ใดหรือกล ุ่มบุคคลใดที่ทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือ
ความเสี่ยงอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวข้อ งก ับกฎหมาย  Foreign Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้ในและ
ต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

  ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 ผล้งทนควรศึกษาข้อมลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทน 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรกัษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
Principal LIFE Protected Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL PRMF) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี  
Principal Protected Retirement Mutual Fund, (PRINCIPAL PRMF)  

ประเภทโครงการ เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ประเภทมุง่รกัษาเงนิตน้  

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีเ่ป็นตราสารภาครฐัไทย  ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีม่อีนัดบักองทุนมี
นโยบายมุ่งรกัษาเงนิต้น ลงทุนเริม่แรกของผูถ้อืหน่วยลงทุนเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนตามวนั
เวลาซื้อขายที่บรษิทัจดัการกําหนดใหไ้ดร้บัความมุ่งรกัษาเงนิต้น และถอืหน่วยลงทุนต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาถอื
ครองที่บริษัทจดัการกําหนด โดยมีจํานวนเงินที่มุ่งรกัษาเงินต้นและเงื่อนไขการมุ่งรกัษาเงินต้นตามหัวข้อ 
“รายละเอยีดในการมุง่รกัษาเงนิตน้” 
โดยในส่วนของการมุ่งรกัษาเงนิต้น กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีเ่ป็นตราสารภาครฐัไทย  ตราสาร
ภาครฐัต่างประเทศ หรอืเงนิฝากที่ออกโดยสถาบนัการเงนิ  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได ้เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม มมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ทุกขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 97 ของ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ยกเวน้ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมคีวามจําเป็นต้องรอการลงทุนหรอืเตรยีม
สภาพคล่องเพื่อการดําเนินงานของกองทุน คอื ในช่วงระยะเวลา 15 วนันับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็น
กองทุนรวม และหรอืในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้ภายหลงั
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแต่ละรอบ และหรอืในช่วงระยะเวลา 15 วนัหลงัวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัการมุ่งรกัษาเงนิตน้ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแต่ละรอบ และหรอืในวนัทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่ได้รบัการมุ่งรกัษาเงนิต้นภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแต่ละรอบ ส่วนที่เหลอือาจพจิารณา
ลงทุนในเงนิฝาก หรอืตราสารทีเ่ทยีบเทา่เงนิสด หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนได ้
ทัง้น้ี การกาํหนดอตัราสว่นการลงทุนเพือ่การมุง่รกัษาเงนิตน้น จะขึน้อยูก่บัสภาวะการลงทุนและอตัราผลตอบแทนที่
กองทุนจะไดร้บัในแต่ละช่วงเวลา และตอ้งเป็นไปตามอตัราส่วนทีก่ําหนดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไกการมุง่รกัษา และ
เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูล้งทุน 

นอกจากนี้  กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหน้ีที่มกีารจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกบัตวัแปร (Structured 
Note) และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ซื้อ 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ขาย 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัที่จดทะเบยีนกองทุนรวม 

5,000 บาท 

ไมก่าํหนด 

วนัที ่3 พฤศจกิายน 2548 

 

วนัที ่1 ธนัวาคม 2548 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 

3 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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 ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.     ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระหนี้ของผ ูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากกรณีทีผู่อ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้น้ี หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่
มคีวามเสีย่งประเภทน้ี 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
สาํหรบักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี มคีวามเสีย่งเกีย่วกบัความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตรา
สารในระดบัตํ่า เน่ืองจากกองทนุจะพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

2.     ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มผีลทาํให้
ราคาของตราสารหน้ีปรบัตวัขึน้ลงดว้ย  
แนวทางบริหารความเสี่ยง 
สาํหรบักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี มคีวามเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ใน
ระดบัตํ่า เน่ืองจากกองทุนจะพจิารณาลงทุนตามการคาดการณ์แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ในกรณทีีค่าดการณ์วา่อตัราดอกเบีย้
มแีนวโน้มการปรบัตวัเพิม่ขึน้กองทุนจะพจิารณาเน้นการลงทุนในตราสารหน้ีระยะสัน้ และในทางกลบักนัถา้คาดการณ์วา่อตัรา
ดอกเบีย้มแีนวโน้มการปรบัตวัลดลงกองทุนจะพจิารณาเน้นการลงทนุในตราสารหน้ีระยะยาว 

 
คาํถาม-คาํตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะที่สาํคญัของกองทุนรวม 
(1)   กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีการกาํหนดประเภทของผ ูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรอืไม่  
        อย่างไร ? 

 เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)    กองทุนรวมนี้ม ีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 
5,000 ลา้นบาท 

(3)    กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผ ูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

 ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากวา่หุน้ได ้
 ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดท้กุวนัทาํการ โดยจะไดร้บัเงนิคนืภายในวนัที ่T+2 
 ผูท้ีม่เีงนิได ้แต่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษจีากการลงทุน (สงูสดุไมเ่กนิ 15% ของเงนิไดส้ทุธ ิโดย

เมือ่รวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี หรอื กบข. แลว้ไมเ่กนิ 5 แสนบาท) 
 ผูท้ีส่นใจลงทุนในกองทุน RMF ทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ และลงทุนในตราสารหน้ีทีม่คีุณภาพ   
 ผูท้ีต่อ้งการลงทนุต่อเน่ืองเตรยีมไวส้าํหรบัหลงัเลกิทาํงานหรอืเกษยีณ 
 ระยะเวลาการลงทุนขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูล้งทุน 

       (4)   ปัจจยัใดที่ม ีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผ ูล้งทุน ? 

  การเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้จากการลงทุนในตราสารหน้ี อาจทาํใหเ้กดิการเสยีโอกาสในการลงทุน 
 ของผูล้งทุน 

  ความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และเงนิตน้ของผูอ้อกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้ง
ชพีมนีโยบายลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐัและเอกชนทีม่คีณุภาพ และมคีวามสามารถใน 
 การชาํระดอกเบีย้และเงนิตน้สงู 

  กองทุนรวมน้ีไมไ่ดถู้กจาํกดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเชน่เดยีวกบักองทุนรวม 
 ตลาดเงนิ ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทุนตลาดเงนิ 

  กองทุนรวมน้ีอาจมกีารลงทุนในตราสารหน้ีทีม่สีภาพคลอ่งตํ่า จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขายตราสารหน้ีไดใ้นเวลาที ่
 ตอ้งการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 
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  กองทุนรวมมุง่รกัษาเงนิตน้เป็นเพยีงชือ่เรยีกประเภทกองทุนรวมทีจ่ดันโยบายการลงทุนเพือ่ใหเ้งนิตน้ของผูถ้อื 
 หน่วยลงทุนมคีวามเสีย่งตํ่า โดยกองทุนรวมดงักลา่วมไิดร้บัประกนัเงนิลงทุนหรอืผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ 
 อยา่งใด 

  ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทุนในกองทุนรวมดงักลา่วดว้ย หาก 
 ไมป่ฏบิตั ิตามเงือ่นไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจาํหน่าย จา่ย โอน จาํนํา หรอืนําไป 
 เป็นหลกัประกนั 

      (5)   การลงทุนในกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่ม ีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร  
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

          (6)   การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลา 
                  เท่าใด?  

1)  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
2)  ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ีค่ดิคาํนวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้
ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
ในกรณีทีม่ปีระกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัของกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัตามประกาศ
ทีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้ดว้ย โดยบรษิทัจดัการจะแสดงตวัชีว้ดัใหมใ่นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัเมือ่บรษิทัจดัการจดัทาํ
หนงัสอืชีช้วนใหมใ่หเ้ป็นปัจจุบนัในทุกรอบปีบญัช ี

  เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูล้งทุนจงึควรศกึษาเงือ่นไขการลงทุน เชน่ ระยะเวลาในการลงทุน ใหเ้ขา้ใจ     
และปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้ง เพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีสว่นจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมือ่ใดนัน้ขึน้กบัวตัถุประสงคใ์นการ
ลงทุน อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั  ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน  แผนในการใช้เงนิ  และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งของผู้
ลงทุนแต่ละรายทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองต่อเน่ืองหากลงทุนตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

          (7)   เป็นกองทุนรวมที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุ่งเน้นจะรกัษาเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
กองทุนน้ีเป็นกองทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนตามวนัเวลาซือ้ขายที่
บรษิทัจดัการกาํหนดทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ และถอืหน่วยลงทุนต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาถอืครองทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด โดยมจีาํนวน
เงนิทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้และเงือ่นไขทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ดงัน้ี 

รายละเอียดในการมุ่งรกัษาเงินต้น 
1. เงือ่นไขที่ม ุ่งรกัษาเงินต้น 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ม ุ่งรกัษาเงินต้น  
1.1  รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้รอบแรก คอื ตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม จนถงึ วนัที ่24 

พฤศจกิายน 2549 (ต่อไปจะเรยีกวา่ “รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้รอบแรก”) 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทนุ 
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(หากวนัที ่25 พฤศจกิายน 2549 ตรงกบัวนัหยุดทาํการ กาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็น “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนที่มุ่งรกัษาเงนิต้น” และจะใชว้นัก่อนหน้า “วนัทําการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่มุ่งรกัษาเงนิต้น” 
แทนวนัที ่24 พฤศจกิายน 2549 ดงักลา่ว) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธทิีมุ่่งรกัษาเงนิต้นเริม่แรกตามมูลค่าที่ตราไวต่้อหน่วย (10 บาท) คอื ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีซ่ื้อ
หน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และถอืครองหน่วยลงทุนต่อเน่ืองจนถงึวนัที ่24 พฤศจกิายน 2549 
และมชีือ่อยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของนายทะเบยีน ณ สิน้วนัที ่24 พฤศจกิายน 2549  

1.2  รอบระยะเวลาทีมุ่่งรกัษาเงนิตน้รอบต่อ ๆ ไป (รอบละประมาณ 1 ปี) คอื ตัง้แต่ “วนัทําการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” คอื วนัที ่25 พฤศจกิายน ของทุกปี จนถงึวนัที ่24 พฤศจกิายนของปีถดัไป (ต่อไปจะเรยีกวา่ 
“รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้รอบต่อ ๆ ไป”) 
(หากวนัที ่25 พฤศจกิายน ดงักลา่วตรงกบัวนัหยุดทาํการ กาํหนดใหว้นัทาํการถดัไปเป็น “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” และจะใชว้นัก่อนหน้า “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” ของปี
ถดัไป แทนวนัที ่24 พฤศจกิายน ของปีถดัไป ดงักลา่ว) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มุ่งรกัษาเงนิต้นคือ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนต่อเน่ืองตัง้แต่ “วนัทําการขายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มุ่งรักษาเงินต้น” รอบนั ้น ๆ  คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน  ของปีนั ้น ๆ  จนถึงวันที่ 24 
พฤศจกิายนของปีถดัไป และมชีื่ออยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของนายทะเบยีน ณ สิน้วนัที ่24 
พฤศจกิายน ของปีถดัไป โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ ณ วนัขา้งตน้ จะไดร้บัการมุง่รกัษาเงนิตน้เท่ากบั มลูค่าหน่วย
ลงทุน  ณ  สิน้ “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” รอบนัน้ ๆ  (คอื วนัที ่25 พฤศจกิายน  ของ
ปีนัน้ ๆ)  ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยลงทุน  ณ สิน้วนัที ่26 พฤศจกิายนหรอืวนัถดัจาก “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้”   

2. จาํนวนเงินที่ม ุ่งรกัษาเงินต้น 
    2.1  รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้รอบแรก  

จาํนวนเงนิทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ คอื เงนิลงทุนเริม่แรกตามมลูคา่ทีต่ราไวต่้อหน่วย (10 บาท) 
2.2  รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้รอบต่อ ๆ ไป (รอบละประมาณ 1 ปี)  

จาํนวนเงนิทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้เทา่กบั มลูคา่หน่วยลงทุน  ณ  สิน้ “วนัทาํการขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิ
ตน้” รอบนัน้ ๆ (คอื วนัที ่25 พฤศจกิายน ของปีนัน้ ๆ) ตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายถอื
อยู ่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัที ่26 พฤศจกิายนหรอืวนัถดัจาก “วนัทาํการขายหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้”   

3. ระยะเวลาที่ม ุง่รกัษาเงินต้น 
3.1  รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้รอบแรก  
3.2  รอบระยะเวลาทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้รอบต่อ ๆ ไป (รอบละประมาณ 1 ปี)  
    รายละเอยีดแต่ละรอบระยะเวลาตามหวัขอ้ รายละเอยีดในการมุง่รกัษาเงนิตน้ ขอ้1. เงือ่นไขการมุง่รกัษาเงนิตน้ 
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4. กลไกในการมุ่งรกัษาเงินต้น 

กลไกการมุ่งรกัษาเงินต้น     

 

อตัรา
ผลตอบแทน
โดยประมาณ 

สดัส่วนการ
ลงทุน

โดยประมาณ 

มลูค่าต่อหน่วย ณ 
วนัจดทะเบียน

กองทุน
โดยประมาณ 

มลูค่าต่อ
หน่วย ณ วนั
วนัครบ
กาํหนด

โดยประมาณ 
ตัว๋เงนิคลงั / พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอื
ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื 
2 อนัดบัแรกของ S&P Moody, Fitch หรอืสถาบนัจดั
อันดับ ต่างประเทศอื่นที่ ได้ร ับการยอมรับจาก
สาํนกังาน 2.7930% 50.00% 5.00 5.1397 

เงนิฝากธนาคารพาณิชย์ และ ตัว๋สญัญาใช้เงนิของ
บรษิทัเงนิทุน บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ 2.1875% 40.00% 4.00 4.0875 
ตราสารเทยีบเทา่เงนิสด 0.7500% 10.00% 1.00 1.0075 
  100.00% 10.00 10.2347 

คา่ Management Fee  -0.500%   (0.0500) 

คา่ Trustee  -0.080%   (0.0080) 

คา่ Registrar -0.125%   (0.0125) 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ -0.100%   (0.0100) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธต่ิอหน่วย     10.1542 

หมายเหต  ุ     

- ตัว๋เงนิคลงั / พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย จะเป็นรุน่ทีม่คีรบกาํหนดใกลเ้คยีงกบัวนัครบกาํหนดกองทุน  
- อตัราผลตอบแทนตัว๋เงนิคลงั / พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย อา้งองิจากผลประมลูตัว๋เงนิคลงัอายุ 12 เดอืนประมลูวนัที ่10 มกราคม 2556  
- อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ของ 4 ธนาคารขนาดใหญ่ ระยะเวลา 12 เดอืน เฉลีย่ทีก่องทุนไดร้บั ณ วนัที ่25 มกราคม 
  2556  
- สดัสว่นการลงทุนในสว่นมุง่รกัษาเงนิตน้จะอยูร่ะหวา่ง 90-100% ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอตัราผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดร้บัในแต่ละชว่งเวลา  
- สดัสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภทในสว่นมุง่รกัษาเงนิตน้อาจปรบัเปลีย่นตามสภาวะการลงทุนหรอือตัราผลตอบแทน  

- การลงทุนจะลงทุนในสว่นมุง่รกัษาเงนิตน้ไดแ้ก่  

  1. ตราสารภาครฐัไทย      

  2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศ rating 2 อนัดบัแรก   
  3. เงนิฝากหรอืบตัรเงนิฝากของธนาคาร   
  4. P/N หรอืบตัรเงนิฝากของบรษิทัเงนิทนุ หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์    
  5. ทรพัยส์นิทีม่คีวามเสีย่งตํ่า โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน    
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 (8)  กองทุนรวมนี้ม ีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน  
วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2549  

ข้อกาํหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
     (1)  กองทุนรวมนี้ม ีวิธ ีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร    

           1.1 ขายหน่วยลงทุน 
วนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้   
ทุกวนัที ่25 พฤศจกิายนของทุกปี ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.30 น. หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยุดทาํการ กาํหนดใหว้นั
ทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้  

วนัทาํการขายหน่วยลงทุนทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้ 
ทา่นสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดท้กุวนัและเวลาทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ตัง้แต่เปิดทาํการจนถงึเวลา 15.30 น.  
โดยตดิต่อไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 
ทา่นสามารถชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทนุ โดยทา่น
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ส ัง่จ่ายผา่น. ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
ส ัง่จ่ายผา่น. ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้าเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / เพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / เพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
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ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด  ์แอนด  ์เฮ้าส  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกัลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้: 
ทุกวนัที ่25 พฤศจกิายน ของทุกปี ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยุดทาํการ กาํหนดให้
วนัทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ 
บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้ครัง้แรกในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2549 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งแจง้และสง่คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด ลว่งหน้า โดยสามารถแจง้
และสง่เอกสารดงักลา่วไดใ้นระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม -15 พฤศจกิายน ของทุกปี (ครัง้แรก คอื ปี 2549) 

วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาเงนิตน้: 
ทา่นสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดทุ้กวนัทาํการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.00 น.โดยยกเวน้“วนัทาํการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทนุทีมุ่ง่รกัษาเงนิตน้” 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ ? 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และ
ดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเล ื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไมข่ายหรือไมร่บัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคาํส ัง่ที่รบัไว้แลว้ และการหยดุรบัคาํส ัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  
บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เชน่ 
(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว

อยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลือ่นกาํหนดชาํระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการทีผู่ถ้อืหน่วย 
        ลงทุนมคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
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ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 
(4) ในระหวา่งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั

จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

(4) วิธ ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา
เริม่ทาํการถงึ 15:30 น. ตามเงือ่นไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการตัง้แต่เวลา
เริม่ทาํการถงึ 15:00 น. ตามเงือ่นไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมนี้กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ผูล้งทุนไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรอืนําไปเป็นประกนั  

(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทาํการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทาํการถดัไป  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมนี้ม ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้อาจถกูจาํกดัสิทธิในเร ื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 
 กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ที่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผ ูล้งทุนอย่างไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
 ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกาํกบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

 ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู ่: 44 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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     หมายเลขโทรศพัท ์0-2217-8000 หมายเลขโทรสาร 0-2217-8333 
 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าส ู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 
ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1)         รายชื่อคณะกรรมการ 

 นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
 นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามดิ                        กรรมการ 
 นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ ์                            กรรมการ 
 นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 
 นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 คุณจุมพล สายมาลา   กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       

(2)         รายชื่อผ ูบ้ริหาร  

 คุณจุมพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 คุณต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
 คุณโช ซ ูฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
 คุณกุณฑรีา พรโรจนางกรู              หวัหน้าฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

(3)           จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 
             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 54 กองทุน 

(4)           มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 
             มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,971,901,403.03 บาท 

(5)          คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
 คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทนุ 
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(6)  รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุน 

      คณุวิน พรหมแพทย ,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                      ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                       ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุม่งานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

      คณุชนัยกานต  ์ สวสัดิฤกษ์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 
พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวโุส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 
พ.ศ. 2538 - 2542                พนกังานอาวโุส ฝ่ายกองทุนสาํรองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

      คณุวสชุนม  ์ ทรายแก้ว, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2546 - 2550  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร(์วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั              ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2552 - 2554                 นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กรุงศร ีจาํกดั 

      คณุปิยะศกัดิ์  ดวงบณัฑิตกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สถติ)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารทาํงาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน 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 

 (7) รายชื่อผ ูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์0-2626-7777 
และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 
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(8) ใครเป็นผ ูด้แูลปรบัปรงุรายชื่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)   ใครเป็นผ ูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกาํหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-208-5000 ต่อ 4500-4502 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

      ช่องทางที่ผ ูล้งทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี้ 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
website : www.principal.th 
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ค่าธรรมเนียมที่เร ียกเกบ็จากผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้อืหน่วย

ลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามที่ระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 
o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ขัน้ตํ่า 50 บาท ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ขัน้ตํ่า 500 บาท 
รายการละ 500 บาท 

(เฉพาะกรณีผดิเงือ่นไข) 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
 

สบัเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

สบัเปลี่ยนออกจากกองทุนนี้ 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 

ทัง้น้ี ในระยะแรก  ยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็
สาํหรบัการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ระหวา่ง LTF ภายใตก้ารจดัการของ 

บลจ.พรนิซเิพลิ 

ยกเวน้ 
 
 
 

รายการละ 500 บาท 
(เฉพาะกรณีผดิเงือ่นไข 

 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากผ ูซ้ื้อ หรอืผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 
ธ .ค.  - 30 พ.ย.  

ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธ .ค.  
- 30 พ.ย.  

ต ัง้แต่วนัที่ 1 
ธ .ค.  - 30 พ.ย.  

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.12  0.997 0.998 1.03 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ0.81  0.792 0.792 0.79 
o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09  0.027 0.027 0.03 
o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15  0.107 0.107 0.10 

2.   คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.12 0.071 0.072 0.11 
o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 0.011 0.01 
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.053 0.051 0.05 
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.006 0.008 0.01 
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.002 0.002 0.01 
o คา่ใชจ้า่ยอืน่ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการ

ขาย 
- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54  

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมม่ ี
0.03 
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 อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 261.50 

 Port Folio Duration : 0.1560 

 ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -0.04 
 

รายละเอียดการลงทนุ การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัที่  30 พฤศจิกายน  2561 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ    
 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    
  อายุคงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 80,821,595.93  99.59 

 เงนิฝากธนาคาร  437,903.21  0.54 
อื่นๆ           
 หน้ีสนิอื่น  (106,015.72)  (0.13) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   81,153,483.42  100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 
 
 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรอืตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทนุรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 80,821,595.93 99.59 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทนุ     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 437,903.21 0.54 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทนุข ัน้สงู (upper limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกล ุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทกุตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA+ 12,006.24 12,024.60 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - - AA- 413,367.72 413,631.97 

3 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) - - AAA 12,205.06 12,246.64 

4 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 13/12/2018 N/A 700,000.00 699,704.40 
5 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/12/2018 N/A 2,300,000.00 2,298,486.46 
6 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 20/12/2018 N/A 16,400,000.00 16,389,002.65 
7 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/01/2019 N/A 2,400,000.00 2,397,074.26 
8 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 10/01/2019 N/A 15,100,000.00 15,078,105.76 
9 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/01/2019 N/A 7,000,000.00 6,988,122.12 
10 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 17/01/2019 N/A 700,000.00 698,825.69 
11 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 24/01/2019 N/A 1,800,000.00 1,796,391.65 
12 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 31/01/2019 N/A 4,000,000.00 3,990,821.32 
13 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 31/01/2019 N/A 4,500,000.00 4,489,739.10 
14 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/02/2019 N/A 3,200,000.00 3,191,794.02 
15 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/02/2019 N/A 1,800,000.00 1,794,788.37 
16 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/02/2019 N/A 2,300,000.00 2,293,461.28 
17 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/02/2019 N/A 4,000,000.00 3,987,176.04 
18 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/02/2019 N/A 5,200,000.00 5,183,696.23 
19 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/02/2019 N/A 1,600,000.00 1,594,362.43 
20 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/03/2019 N/A 400,000.00 398,466.98 
21 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/03/2019 N/A 1,500,000.00 1,493,107.98 
22 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/04/2019 N/A 2,000,000.00 1,989,833.22 
23 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/05/2019 N/A 2,200,000.00 2,185,552.45 
24 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 23/05/2019 N/A 800,000.00 794,315.10 
25 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/05/2019 N/A 500,000.00 496,304.24 
26 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 05/09/2019 N/A 600,000.00 592,464.18 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 
 

ผลการดาํเนินงานสิ้นสดุ  
ณ วนัที่ 30 พ.ย. 2561 

นับจากวนั
เริ่ม

โครงการ 
(1 ธ .ค. 48) 

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) 

10 ปี 
(28 พ.ย. 51) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 12.1109* 12.0995 12.0843 12.0674 11.9662 11.7141 10.9146 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มุง่
รกัษาเงนิตน้เพือ่การเลีย้งชพี 

1.47% 0.09% 0.21% 0.35% 0.40% 0.67% 1.05% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 5.09% 0.72% 1.25% 1.29% 2.81% 4.23% 4.22% 
 

หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ 
  -  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ีค่ดิคาํนวณจาก 
                  ขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทนุ (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
  *NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561 

             - ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
 



 

 

 
 
 



 

 
  

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  มุ่งรกัษาเงินต้นเพื่อการเล ี้ยงชีพ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั  จึงไม่ม ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 
มุ่งรกัษาเงินต้นเพื่อการเล ี้ยงชีพ ทัง้นี้ ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล มุ่งรกัษาเงินต้นเพื่อการเล ี้ยงชีพ 
ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั   

 ผูล้งทุนควรศึกษาเงือ่นไขการลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเล ีย้งชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมและขอรบัค ู่ม ือภาษีได้ที่บริษทัจดัการหรือผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

 ในกรณีที่ผ ูส้นใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผูส้นใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ที่
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั หรือผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

 บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์ร ือทรพัย ์สินอื่น เพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัย ์หรือทรพัย ์สินอื่น เพื่อกองทุนรวม  โดยบริษัทจดัการจะจดั ให้ม ีระบบงานที่ ป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผ ู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อม ูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จดัการได้ที่บริษทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ได้รบัการแต่งต ัง้จากบริษทัจดัการ (ถ้ามี) และสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพั 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทาํธรุกรรมกบับคุคลที่เกี่ยวขอ้งได้ที่
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต .  
http://www.sec.or.th/ 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ  ที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักลา่วให้บริษทัจดัการทราบ เพื่อที่บริษทั
จดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทาํการของบริษทั
จดัการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ
คืนที่ได้รบัการแต่งต ัง้จากบริษทัจดัการ 

 
 
 
 

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบั
รองความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อม ูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ที่บริษทัจดัการและผ ู้สนับสนุน
การขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที่   ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซี
ไอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถนนหลงัสวน  แขวงล ุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-
9595 www.principal.th 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อม ูลเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


