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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่ อการเลี้ยงชีพ
Principal Protected Retirement Mutual Fund
31 สิงหาคม 2563
ชื่อเดิมคือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิ ล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่ อการเลี้ยงชีพ
่ นชือ
่ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถน
การเปลีย
ุ ายน 2562 เป็นต้นไป
รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นโยบายการลงทุน

ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL PRMF

กองทุ น จะลงทุ น ในหรื อ มี ไว้ ซ่ึ ง ตราสารหนี้ ท่ี เ ป็ น ตราสารภาครั ฐ ไทย ตราสาร

่ ง
ระดับความเสีย

3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)

ภาครัฐ ต่ างประเทศที่มีอั นดับกองทุนมีน โยบายมุ่งรัก ษาเงินต้ น ลงทุ นเริ่มแรก

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารหนี้, กองทุนมุ่งรักษาเงินต้น,

ของผู้ถือ หน่วยลงทุนเฉพาะผู้ถือ หน่ว ยลงทุนที่ซื้อ ขายหน่ว ยลงทุนตามวันเวลา

กองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ

ซื้อขายที่บริษัทจัดการกําหนดให้ได้รับความมุ่งรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุน

1 ธันวาคม 2548

ต่อ เนื่อ งตลอดระยะเวลาถือ ครองที่บริษัทจัดการกําหนด โดยมีจํานวนเงินที่มุ่ง

วันที่จดทะเบียนกองทุน

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ไม่มี

รักษาเงินต้นและเงื่อ นไข การมุ่งรัก ษาเงินต้นตามหัวข้อ “รายละเอียดในการมุ่ง
รักษาเงินต้น”โดยในส่วนของการมุ่งรักษาเงินต้น กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หรือเงินฝากที่

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท

ออกโดยสถาบั น การเงิ น ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็ น ชอบให้

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 81.88 ล้านบาท

กองทุนลงทุนได้ เพื่ อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นทุกขณะ

ปัจจุบัน

ใดๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

12.1974 บาท

ยกเว้ น ในช่ ว งระยะเวลาที่ ก องทุ น มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งรอการลงทุ น หรื อ เตรี ย ม

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยของ

สภาพคล่ อ งเพื่ อการดํ า เนิ น งานของกองทุ น คื อ ในช่ ว งระยะเวลา 15 วั น

ผู้ออกตราสาร
นโยบายจ่ายเงินปันผล

นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และหรือในช่วงระยะเวลา

2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

15 วันก่อนวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการมุ่งรักษาเงินต้นภายหลังการ

ไม่มี

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแต่ละรอบ และหรือในช่วงระยะเวลา 15 วันหลังวัน

ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการมุง
่ รักษาเงินต้นภายหลังการเสนอขายหน่วย

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ลงทุนครั้งแรกแต่ละรอบ และหรือในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการมุ่ง

ประเภทกองทุนรวมตามที่

Short Term Government Bond

รักษาเงินต้นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแต่ละรอบ
.……………………………………………………………………………………

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ณ จุดขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

……………………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกิน 3.21% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
วันทําการซื้อ

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ
วันทําการขายคืน

1,000 บาท*

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 0.81% (ปัจจุบัน 0.4173%)***

กรณีมุ่งรักษาเงินต้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.027%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน ยกเว้น)**

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

ไม่เกิน 2.12% (ปัจจุบัน 0.068%)

ไม่กําหนด

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 2.12% (ปัจจุบัน 0.5123%)***

ไม่กําหนด

*ข้อมูล 1 ธ.ค. 61 - 30 พ.ย. 62; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม

ทุกวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี ตั้งแต่เริ่มทําการ

รับเงินค่าขายคืน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ถึงเวลา 15.00 น.

ถึงเวลา 15.00 น.
ยอดคงเหลือขั้นตํา่

ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………

กรณีปกติ
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

ภายใน 5 วันทําการ (ปัจจุบัน T+2) เฉพาะบัญชี
ธนาคาร CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

* การปรับขั้นตํ่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป

……………………………………………………………………………………

ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
** มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
*** มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่ อการเลี้ยงชีพ

31 สิงหาคม 2563

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

1. พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น
อายุไม่เกิน 1 ปี 100.07%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.05%
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 0.03%
่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)
4. สินทรัพย์อืน
-0.16%

อันดับความ
่ ถือ
น่าเชือ

% ของ
NAV

พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/63

N/A

15.26

พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/63

N/A

13.19

พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/63

N/A

7.33

พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/182/63

N/A

6.10

พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/183/63

N/A

5.85

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถ
ดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

ผลการดําเนินงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถดู
ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

YTD
3 เดือน
PRMF (%)
0.06
-0.05
Benchmark (%)*
1.90
0.12
Information Ratio2
-3.85
-17.78
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)
0.08
0.03
1
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

6 เดือน
0.03
0.41
-12.51
0.08

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
5 ปี1
0.22
0.38
0.41
2.22
4.96
4.47
-2.04
-3.34
-2.81
0.07
0.10
0.08

10 ปี1
0.97
4.37
-2.18
0.22

ตัง
้ แต่จด
ั ตั้งกองทุน1
1.35
5.36
-1.96
0.18

Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้: STGovBond Index 100% (source: ThaiBMA ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้เกณฑ์
มาตรฐาน GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00% (30 ก.ย. 2561 – 10 ก.พ. 2563)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•
•

•
•
•
•

่ นไขการลงทุน ผูล
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคูม
่ ือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงือ
้ งทุนจะ
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ท่บ
ี ริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รองรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2563

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
Principal Protected Retirement Mutual Fund
PRINCIPAL PRMF
กองทุนตราสารหนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดาเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายมุ่งรักษาเงินต้น ลงทุนเริม่ แรกของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเฉพาะผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีซ่ ้อื ขายหน่วยลงทุนตามวันเวลา
ซื้อขายทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดให้ได้รบั ความมุ่งรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด โดยมีจานวนเงินทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นและเงื่อนไขการมุ่งรักษาเงินต้นตามหัวข้อ “รายละเอียดในการมุ่งรักษาเงินต้น”
โดยในส่วนของมุ่งรักษาเงินต้น กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ทเี่ ป็ นตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
หรือเงินฝากทีอ่ อกโดยสถาบันการเงิน ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทัง้ สิน้ ทุกขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ยกเว้นในช่วง
ระยะเวลาทีก่ องทุนมีความจาเป็ นต้องรอการลงทุนหรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดาเนินงานของกองทุ น คือ ในช่วงระยะเวลา 15
วันนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม และหรือในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
ได้รบั การมุ่งรักษาเงินต้นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแต่ละรอบ และหรือในช่วงระยะเวลา 15 วันหลังวันทาการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การมุ่งรักษาเงินต้นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแต่ละรอบ และหรือในวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การมุ่งรักษาเงินต้นภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกแต่ละรอบ ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนใน
เงินฝาก หรือตราสารทีเ่ ทียบเท่าเงินสด ตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี้ การกาหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อการมุ่งรักษาเงินต้นน จะขึน้ อยู่กบั สภาวะการลงทุนและอัตราผลตอบแทนทีก่ องทุนจะ
ได้รบั ในแต่ละช่วงเวลา และต้องเป็ นไปตามอัตราส่วนที่กาหนดเพื่อให้เป็ นไปตามกลไกการมุ่งรักษา และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผูล้ งทุน
นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ทมี่ กี ารจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจต่ากว่าหุน้ ได้
- ผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยจะได้รบั เงินคืนภายในวันที่ T+2
- ผูท้ มี่ เี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน (สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้สุทธิ โดยเมื่อ
รวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. แล้วไม่เกิน 5 แสนบาท)
- ผูท้ สี่ นใจลงทุนในกองทุน RMF ทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น และลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ คี ุณภาพ
- ผูท้ ตี่ ้องการลงทุนต่อเนื่องเตรียมไว้สาหรับหลังเลิกทางานหรือเกษียณ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
- ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนสูง

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่ ีความเสีย่ งต่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ สี ภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ในเวลาทีต่ ้องการหรือ
ในราคาทีเ่ หมาะสม
- กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นเป็ นเพียงชื่อเรียกประเภทกองทุนรวมทีจ่ ดั นโยบายการลงทุนเพื่อให้เงินต้นของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
มีความเสีย่ งต่า โดยกองทุนรวมดังกล่าวมิได้รบั ประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด
- ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทรี่ ะบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผู้ถือหน่ วยลงทุน ไม่สามารถน าหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ย งชีพ ไปจาหน่ าย จ่าย โอน จานา หรือ นาไปเป็ น
หลักประกัน

3

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ต่า
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีทกี่ องทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)
นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV
ต่ากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ต่า
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)

<5%

สูง
5-10%

10-15%

15-25%

ต่า
*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุน
ย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

Credit Rating

%ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/63

N/A

12.93

พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที่ 1/182/63

N/A

11.62

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/63

N/A

10.78

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/63

N/A

7.31

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/183/63

N/A

5.74

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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น้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ ในประเทศ
99.60%

GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)
A/A(tha)

BBB/BBB(tha)
unrated
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

การปรับค่าธรรมเนียมการจัดการมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 ก.ค.63 เป็ นต้นไป
การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 ก.พ. 63 เป็ นต้นไป

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

3.21%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุน :
ผลตอบแทนรวมของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย สัดส่วน 100%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.05%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 0.07% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 1.47% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Short Term Government Bond
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7. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

ผลตอบแทนกองทุน
รวม
ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile 10ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

0.09%

0.00%

95

0.09%

95

0.40%

95

0.42%

95

0.43%

95

0.98%

95

1.37%

1.83%

0.21%

25

1.83%

5

8.30%

5

5.38%

5

4.70%

5

4.51%

5

5.42%

0.08%

0.05%

25

0.08%

25

0.07%

25

0.09%

25

0.07%

5

0.21%

25

0.18%

0.85%

0.06%

50

0.85%

95

1.88%

95

2.74%

95

2.70%

95

2.55%

95

2.11%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ได้ที่ www.principal.co.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR

ไม่จ่าย
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
1 ธันวาคม 2548
ไม่กาหนด
5,000 ล้านบาท (83.47 ล้านบาท)
วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
การปรับขัน้ ตา่ การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน:
กรณีปกติ : ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
กรณีมุ่งรักษาเงินต้น : ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างเวลาเริม่ ทา
การถึงเวลา 15.00 น. หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ กาหนดให้วนั ทา
การถัดไปเป็ นวันทาการขายหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ (ปั จจุบนั T+2 คือ 2
วันทาการหลังจากวันทารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 24 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 24 กุมภาพันธ์ 2558
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561
0.1111
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการกองทุ นรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คาเตือน
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงิน
ของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ย ง
ต่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ าที่จ ะไม่ สามารถช าระหนี้ ได้ตาม
กาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ย งปานกลางที่จะไม่ส ามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่ากว่าน่ าลงทุน

ต่ากว่า BBB ต่ากว่า BBB(tha) ต่ากว่า BBB ต่ากว่า BBB

คาอธิ บาย
อันดับเครดิต สูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ต าม
กาหนด

กรณี กองทุ นรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ยซึ่งขึ้น กับปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุ น
ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่กจ็ ะสูงขึ้นด้วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่ ีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน (portfolio duration)
สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ต่ากว่า
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งที่เกิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง มีผลทาให้ราคาของตรา
สารหนี้ปรับตัวขึน้ ลงด้วย
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้
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ค่าความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ต่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีต่ ่า ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่
สูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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