
 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) เพ่ือการเล้ียงชีพ, CIMB – Principal (FAM) Retirement Mutual Fund (ช่ือย่อ : 

CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติัตาม

เง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบงัคบั และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน และค่าใช้จ่ายในการป้องกนั

ความเส่ียง จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน 

• กองทุนไม่ได้มีการป้องกนัความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนทัง้จํานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบักําไรจากอัตร

แลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ

น้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลีย้ง

ชีพเม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ี

อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ

บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทําให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้าน

ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืน

ทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึง

ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

       

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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Principal Aggressive Allocation Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL AARMF) 
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ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลีย้งชีพ 

 
ชื่อกองทุน   : กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี 

    Principal Aggressive Allocation Retirement Mutual Fund 

ชื่อยอ่   : PRINCIPAL AARMF 

ประเภทโครงการ  : โครงการจดัการกองทุนเปิด 

ลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมผสมแบบไมกํ่าหนดสดัสว่นในตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุน

เพื่อการเลีย้งชพี  

อายโุครงการ  : ไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทุนรวม 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ : 15 พฤศจกิายน 2547 

และจดัการกองทุนรวม 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม : 13 ธนัวาคม 2547 

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท 
 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มนีโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มี

นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอื ตราสารแห่งหน้ี ทัง้ที่ลงทุนในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลใหก้องทุนม ีnet 

exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  ส่วนที่เหลือ

จะลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต 

นอกจากน้ี บรษิทัจดัการยงัอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เมื่อได้รบัความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management) ดว้ย 

ทัง้น้ี กองทุนอาจรบัจํานองอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัการลงทุนได้ และ/หรอืในกรณีที่กองทุนรวมได้รบัที่ดนิจากการชําระหน้ี 

หรอืสิทธิเรยีกรอ้ง กองทุนรวมอาจดําเนินการจดัสรรที่ดินที่ไดร้บัโอนใบอนุญาตทําการจดัสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจําหน่ายที่ดิน

ดงักล่าวตอ่ไปไดด้ว้ย 

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีน้ีมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวจะตอ้งปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี กําหนด 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดกํ้าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจากมูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอื่นทีก่องทุนนําเงนิไปลงทุนไว ้ และ

เป็นการตอบสนองผูล้งทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากกําไรส่วนเกนิทุน ทัง้น้ี  ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีมสีทิธไิดร้บั

สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขตามทีก่ฎหมายกําหนด 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

7 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสาร

แหง่ทุน และ/หรอืตราสารหน้ี ทัง้ทีล่งทุนในประเทศ  และ/หรอืในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ความเสีย่งในการลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี ทีจ่ะไดร้บัเงนิลงทุน

คนืหรอืไดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงัไวป้ระกอบดว้ย 

 

ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)   การ

ลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศที่มสีกุลเงนิแตกต่างจากสกุลเงนิ

ที่ผูล้งทุนใช้อยู่หรอืใช้ในการลงทุนเริม่แรก อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนจะขึ้นอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา

นัน้ๆด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนสามารถที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลให้

ตวัเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมคีวามผนัผวนได ้

บรษิทัจดัการอาจพิจารณาป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลีย่นใหเ้หมาะสมตามสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

2.  ความเสีย่งในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ การลงทุน

ในต่างประเทศจะผูกพนักบัปัจจยัหรอืตวัแปรของความเสีย่งทีอ่าจ

แตกต่างไปจากปัจจยัหรอืตวัแปรทอ้งถิน่ทีผู่ล้งทุนมคีวามคุน้เคย 

อาทเิช่น การแกว่งของอตัราแลกเปลีย่น ปัจจยัดา้นสงัคม การเมอืง 

และเศรษฐกจิ กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีแ่ตกต่างกนั ขอ้จํากดัในการ

แลกเปลีย่นสกุลเงนิ ขอ้จาํกดัเกีย่วกบัการลงทุนจากต่างชาต ิและการ

แทรกแซงจากหน่วยงานของรฐั เป็นตน้ อกีทัง้วธิทีีใ่ช้ในการประเมนิ

มลูคา่ของหลกัทรพัยจ์ะขึน้อยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ ทศันคติ

ของการลงทุนและปัจจยัทีม่อียู่เฉพาะประเทศนัน้ๆ เป็นต้น 

บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในตลาด

ต่างประเทศทีเ่ขา้ลงทุนอยา่งรอบคอบ  เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

3. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่

ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (efficient portfolio 

management)  กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้า เพื่อใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารลงทนุ ซึง่

อาจจะเกดิเหตุการณ์ที่ไมต่รงกบัการคาดการณ์ของผูจ้ดัการกองทุน 

ซึง่อาจจะทําใหเ้กดิการเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีม่ากขึน้

ได ้ ยกตวัอยา่ง เช่น ผูจ้ดัการกองทุนคาดการณ์วา่ดชันีตลาด

หลกัทรพัยม์แีนวโน้มทีจ่ะลดลง จงึป้องกนัความเสีย่งโดยขายสญัญา

ล่วงหน้า แต่ในกรณีที่ดชันีหลกัทรพัยก์ลบัเพิม่ขึน้แทนที่จะลดลง 

อาจจะทําใหเ้สยีโอกาสในการทีไ่ดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้จากการที่

หลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ได ้

บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ถงึความเหมาะสมและปัจจยัเสีย่งต่างๆ

ในการลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ

บรหิารการลงทุนในแต่ละสถานการณ์ 
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ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

4. ความเสีย่งจากการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการดําเนินงานของบรษิทัผูอ้อกตราสารของ

กองทุนรวมอื่นทีก่องทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพื่อ

การเลี้ยงชีพ นําเงนิไปลงทุน ซึ่งการดําเนินงานของบรษิทัผู้ออกตรา

สารจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย  การ

จา่ยเงนิปันผล  รวมถงึราคาซื้อขายหุน้ของบรษิทั และกองทุนยงัอาจมี

ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจินัน้ ๆ ด้วย  ซึ่งผลกระทบ

ดงักล่าวจะสะท้อนใหเ้หน็ในรูปของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนซึ่งอาจมี

ผลใหต้วัเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมคีวามผนัผวนได ้  

 

บรษิทัจดัการจะวเิคราะหค์วามเหมาะสมของกองทุนทีจ่ะนําเงนิไป

ลงทุน โดยพิจารณาวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุน รวมทัง้

ขอ้มลูในอดตีของกองทุนนัน้ๆประกอบการพจิารณาลงทุน 

5.  ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร  

(Credit Risk)เป็นความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้คํ้ า 

ประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนจะปฏิเสธการชําระเงินหรอืไม่

สามารถชําระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด  ซึ่งมผีลให้

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธลิดลง   

บรษิทัจดัการจะพิจารณาหลกัทรพัย์ส่วนใหญ่ที่กองทุนรวม

อื่นนัน้นําเงนิไปลงทุน ว่ามีความเสี่ยงจากความสามารถใน

การชําระหน้ีของผู้ออกตราสารมากน้อยเพียงใด  ทัง้ น้ี 

ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนตามความเหมาะสม

เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนและวตัถุประสงค์ของ

โครงการ 

6.    ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารที่

กองทุนลงทุนที่เกิดจากปัจจยัภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของ

ภาวะเศรษฐกิจและการเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  ความผนั

ผวนของอตัราดอกเบี้ย  สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ  เป็น

ต้น  ซึ่งเป็นปัจจยัที่มผีลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนรวมอื่น

ไดล้งทุนไว ้ 

บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนที่มนีโยบายเหมาะสมกบัสภาวการณ์ต่างๆ   เช่น หาก

ตลาดทุนได้ร ับผลกระทบ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารหน้ีแทน 

7.    ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

กองทุนมกีารกระจายเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มี

นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและ/หรอืตราสารแห่งหน้ี  ทัง้ที่

ลงทุนในประเทศ และ/หรอืในต่างประเทศ  จงึอาจมคีวามเสี่ยงจาก

การขาดสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีไ่ดล้งทุนไว ้  

บรษิทัจดัการจะคดัเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่มแีนวโน้ม

ว่าจะ ขาดสภาพคล่องในอนาคต  โดยพิจารณ าจาก  

นโยบายการลงทุน เงื่อนไขในการลงทุน  ขนาดของกองทุน  

รวมทัง้หลกัทรพัย์ที่กองทุนนําเงนิไปลงทุน  ว่าจะไม่มคีวาม

เสีย่งต่อการขายคนืหน่วยลงทุน 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด 

A:   - กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี มวีตัถุประสงคใ์นการระดมทุนจากผูล้งทุนเพื่อเป็นการสง่เสรมิการ

ออม ระยะยาวภายหลงัการเกษยีณอายุทํางานของประชาชนทัว่ไป โดยนําเงนิทีไ่ด้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอื่น เพื่อทีจ่ะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน      

-  ผู้ลงทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึ้น หรอืลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่

ลงทุนและทําใหข้าดทุนได ้ 

- ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกีวา่การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 

- ผูท้ี่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการ

ลงทนุในต่างประเทศได ้

- ผูท้ีม่เีงนิได ้แต่ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษจีากการลงทุน (สูงสุดไม่เกนิ 15% ของเงนิไดส้ทุธ ิโดยเมื่อรวมกบั

เงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี หรอื กบข. แลว้ไมเ่กนิ 5 แสนบาท) หรอืยงัใชส้ทิธปิระโยชน์ไมเ่ตม็ที ่

- ผูท้ีต่อ้งการนําเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของ RMF ไปหกัลดหยอ่นภาษ ีและ ตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ต่างประเทศ 

- ผูท้ีต่อ้งการลงทุนเพื่อเตรยีมไวส้าํหรบัหลงัเลกิทํางานหรอืเกษยีณ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A:   จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่ากบั 1,000 ลา้นบาท  

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:   เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผู้ลงทุนอาจได้รบัผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นตลอดเวลาซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ในมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และเน่ืองจาก

กองทุนที่กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี นําเงนิไปลงทุนอาจมกีารลงทุนในต่างประเทศ จงึอาจมี

ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเมื่อแปลงคา่เป็นเงนิบาท 

-  กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณา

จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัรา

แลกเปลีย่น และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น 

- การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง และมนีโยบายการลงทุนในตรา

สารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทําใหก้องทุนรวมน้ีมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง 

เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผู้

ลงทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

-  ผูถ้ือหน่วยลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี่ระบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ยหากไม่

ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

-  ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไปจาํหน่าย จา่ย โอน จาํนํา หรอืนําไป 

      เป็นหลกัประกนั 

-  การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ 

ป้องกนัความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม  

-  กองทุนมนีโยบายการลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุน

เริม่แรกได ้ 

-  กองทุนรวมที่มคีวามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จงึเหมาะกบัผู้ลงทุนที่มคีวามต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรบั

ความเสีย่งจากการลงทุนไดม้ากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 
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-   ผูล้งทุนควรขอคาํแนะนําเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการก่อนทําการลงทุน 

- กองทุนมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งที่

กลยทุธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจทําใหไ้ม่

บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ี่

ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ หรอืนโยภายภาครฐัไม่เป็นไป

ตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

Q:  เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q:   กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

A:   วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี31 ธนัวาคม ของทุกปี 

Q:  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา

เท่าใด 

A:   ตวัชีว้ดั (Benchmark) ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการของกองทุนมดีงัน้ี 

1) SET50 Total Return Index 45%,  

2) MSCI World Index Total Return (แปลงเป็นเงนิบาท) 45%,  

3) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 10% 

และเน่ืองจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ผูล้งทุนจงึควรลงทุน

ต่อเน่ืองตดิต่อกนัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี ไปจนถงึอาย ุ55 ปีบรบิูรณ์ เพื่อไมใ่หเ้สยีสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี  

Q:    มีข้อจาํกดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่? 

 A:    บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

กองทนุรวมเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เงื่อนไขการลงทุนเพื่อไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

1. ผูล้งทุนตอ้งลงทุนสมํ่าเสมออยา่งน้อยปีละครัง้ โดยไมข่าดการลงทุนเกนิกวา่ 1 ปี ตดิต่อกนั 

2. ผูล้งทุนจะตอ้งมกีารลงทุนตดิต่อกนัไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี และมอีายุไมน้่อยกวา่ 55 ปีบรบิูรณ์  ยกเวน้กรณีขายคนืเพราะทุพพลภาพ 

หรอืตาย 

3. เงนิลงทุนขัน้ตํ่าตอ้งไมน้่อยกวา่ 3% ของเงนิได ้หรอืไมน้่อยกวา่ 5,000 บาทต่อปี (แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า)โดยในการ

คาํนวณใหร้วมเงนิลงทุนทีล่งทุนในทุกกองทุน RMF ในปีนัน้ 

4. เงนิลงทุนขัน้สงูตอ้งไมเ่กนิกวา่ 15% ของเงนิได ้แตไ่มเ่กนิกวา่ 500,000 บาทต่อปี (เมื่อรวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรอง

เลีย้งชพี และ กบข.) โดยในการคาํนวณใหร้วมเงนิลงทุนทีล่งทุนในทุกกองทุน RMF ในปีนัน้ 

5. ผูล้งทุนสามารถโอนยา้ยเงนิลงทุนโดยไมผ่ดิเงื่อนไขการลงทุน โดยต้องดาํเนินการดงัน้ี  ผูล้งทุนสามารถโอนเงนิลงทุนพรอ้มทัง้

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นไปยงักองทนุ RMF กองอื่นได ้ โดยจะตอ้งเป็นการโอนยา้ยโดยตรงระหว่างกองทุน 

RMF เท่านัน้ 

กรณีผดิเงื่อนไขการลงทุน 

•   กรณีผูล้งทุนหยดุลงทุนเป็นเวลานานเกนิกวา่ 1 ปีตดิต่อกนั  ผูล้งทุนจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คย  ไดร้บัในช่วง 5 ปี 

ปฏทินิทีผ่า่นมาแก่กรมสรรพากร 

     กรณีผู้ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนไปก่อนอายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์ หรอือายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์แต่ลงทุนไว้น้อยกว่า 5 ปี   ผู้ลงทุน

จะต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี่เคยไดร้บัในช่วง 5 ปีปฏิทินที่ผ่านมาแก่กรมสรรพากร และนําเงนิกําไรส่วนเกินทุนที่เกดิจาก

การขายคนืหน่วยลงทุนไปคาํนวณรวมเป็นรายไดเ้พื่อเสยีภาษ ี
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    Q:    การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q: จาํนวนเงินขัน้ตํา่ในการลงทุนเป็นเท่าไร 

A: สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก 

ขัน้ตํ่า 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น)  

สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

ไมกํ่าหนด 

บรษิทัจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ตํ่าสําหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กบัผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบรษิัทจดัการไม่

จาํเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

Q: จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รบัเม่ือสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละครัง้เป็นเท่าไร 

A: จํานวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ÷ ราคาขายหน่วยลงทุน เช่น สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจํานวน 2,000 บาท และราคา

ขายหน่วยลงทุน เท่ากบั 10.00 บาท ก็จะได้หน่วยลงทุนจํานวน 200 หน่วย (ตวัอย่างดงักล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุน

รวม) 

ท่านสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดงัน้ี 

  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี เปิดเสนอขายทุกวนัทําการ ตัง้แต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบ

จองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พร้อมชําระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยชําระเงนิสด เงนิโอน เช็ค 

ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีที่ท่านชําระเงนิค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ เช็ค 

หรอืดราฟต ์ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั” 

โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของท่านลงบนด้านหลงัของเช็ค หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ

ผลประโยชน์ของท่านเอง 

  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอืวา่เป็นการแก้ไข

โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่จะกําหนด

ต่อไป 

ผา่นบรษิทัจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

เลขที ่44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15  

ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
ถนนสาทรเหนือ เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 
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โทรศพัท ์0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167 

www.principal.th 

ทํารายการผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพิ่มเติมหรอืยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนใน

ภายหลงั ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดงักล่าวอาจเป็นบุคคล

ธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีส่าํนกังานไดใ้หค้วามเหน็ชอบเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืของกองทุน โดยผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไดร้บัการแต่งตัง้จะต้องปฏบิตังิานไดภ้ายใต้ระบบงานเดยีวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ปฏบิตัิ

หน้าทีอ่ยูก่่อนแลว้ 

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอรม์ขอใช้ บรกิารผ่านเวบ็ไซด์

ของบรษิทัจดัการ www.principal.th  หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากบรษิทัได้

ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบ ใน

กรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” หลงัจากนัน้บรษิทัจะ

จดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิทัจดัการ

กําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ ซึ่งผูถ้อืรหสัประจาํตวัต้องเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้น้ีบรษิทั

จดัการจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหสัประจําตวัของผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านทางระบบ

อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

ผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ ตามเวลาเปิดทําการของบรษิทัจดัการ ทีห่มายเลขโทรศพัท ์

02-686-9595 หรอืที่อาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะต้องดาํเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ 

“การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” โดยเจา้หน้าที่จะทําการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนทํารายการทุก

ครัง้   

การทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของระยะเวลาเปิดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน

ช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการกําหนดสําหรบัวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ  ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการ

ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรอบนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํนวณได ้ณ สิน้วนัทําการซื้อแต่ละรอบนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซด์ของ

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี  

ทํารายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอยีด

ในใบคาํสัง่ขายคนืใหค้รบถว้น 

ผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษัทจดัการ ตามเวลาเปิดทําการของบริษัทจดัการ ที่หมายเลขโทรศัพท ์ 

0-2686-9595 

การทํารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขาย

หน่วยลงทุนนั ้น ในราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้สําหรบัสิ้นวันทําการซื้อขายนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายให้ถือเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขาย

ถดัไป ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่คํานวณไดส้ําหรบัสิน้วนัทําการซื้อขายถดัไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์

แลว้ 

บรษิทัจดัการจะดําเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะ

ระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัสง่ทางไปรษณียห์รอืนําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์
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ทัง้น้ี การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งชําระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีศ่กึษา

และปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนที่มใิช่จากเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรอืสูงอายุ ตามที่กําหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร 

บรษิทัจดัการมหีน้าที่หกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราที่กรมสรรพากรกําหนด โดยคํานวณจากผลประโยชน์ที่ไดร้บัจากการขายคนืหน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี 

 Q:  กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

 A:  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่

ไดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ อาจทําใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ  

(3)  กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น 

(4)  กรณีที่มผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสาม

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(5) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ในรายละเอยีดโครงการจดัการตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อ หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้  “การหยุดขายหรอื

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง” 

(7) ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิด

ปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถ

คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ

กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

Q:    กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

  ตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A:   การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(2)  มคีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ได้ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3)   มคีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้

ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

ทัง้น้ี การเลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืข้างต้น บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บั

ไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ
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(2) เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรอื ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ

เหมาะสม หรอืมเีหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบั

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่

ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณีน้ีไดไ้มเ่กนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศตามประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต.ว่าดว้ยการลงทุนในหรอื

มไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และการกําหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์

ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนียัสาํคญั 

(ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้น้ี  เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนใน  

หลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแหง่เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข)  มเีหตุการณ์ที่ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอื

รบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค)  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศนัน้หยุด รบัคํา

สัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรอืไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว 

ทัง้น้ี การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหรอืไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ข้างต้น บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด

โครงการและหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอื

เพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื 

หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการ

ตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออกไปได ้

Q: วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นทัง้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิาร

จดัการของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ซึง่รบัมาจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิาร

ของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งชาํระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าที่ศกึษาและ

ปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายภาษอีากร 

 ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

•  ผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัทําการ ตามเวลาเปิดทําการ โดยกรอกรายละเอยีดในใบคําสัง่ทํา

รายการใหค้รบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จํานวน

เงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

•  ผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ หมายเลข 0-2686-9595 หรอืทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

Q:  กองทุนน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร  

A:  หน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพีไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมอืไดต้ามทีก่ฎหมายกําหนด 

Q:  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้

จากช่องทางใด 

A:  เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสม 
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q:  กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร 

A:    นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ/ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใด

ซึง่ไมจ่ํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได”้ ทุกครัง้ที่มกีารสัง่ซื้อ

หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วย

ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ ี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไมจ่ํากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนั

การทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ปิดการ

เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรอืภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ทํารายการนัน้ๆ ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ

แสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงได้ โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื  อน่ึงเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบให ้

และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้ แลว้แต่กรณี 

    นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและใน

หนังสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบนัและ

ถูกตอ้ง 

       ทัง้น้ีผูถ้อืหน่วยลงทุนจะนําหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าวไปจําหน่าย จ่ายโอน จาํนํา หรอืนําไปเป็นประกนัมไิด ้ซึง่บรษิทั

จดัการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการลงทะเบยีน การโอน หรอืการจาํนําหน่วยลงทุนดงักลา่ว 

Q:   ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใดภายใต้เงื่อนไขอย่างไร 

A:    สทิธใินการไมไ่ดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน : 

บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกนิกวา่หน่ึงในสาม

หรอืการไมน่บัคะแนนเสยีงในการลงมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน 

สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ : 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุที่

จาํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

(Omnibus account)จะไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกวา่กว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วย

ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

สทิธใินการในการจาํนําหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไมส่ามารถจาํนําไดต้ามทีก่ฎหมายกําหนด 

Q:   ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ของบริษทัจดัการกองทุนเพ่ิมเติม 

A:   ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.principal.th 

Q:  กองทุนน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือ อย่างไร 

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนมาไดท้ี ่

• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกํากบัการปฏบิตังิาน  

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 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

          (1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

• 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 28 ธนัวาคม 2561) 

             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 54 กองทุน 

         (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) 

             มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,462,203,421.07 บาท 

         (5)  รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุดาราวรรณ ประกายทพิย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• 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 ์
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ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนักงานประกนัสงัคม 

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) 

• คณุวศิน ปริธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2548 - 2551           ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั          ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2557 - 2558             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ฟินนัซ่า 

พ.ศ. 2557 - 2557            ผูช้่วยอํานวยการ ฝ่ายลงทุน กรงุไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 

พ.ศ. 2556 - 2557             ผูช้่วยอํานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บล.ฟินนัซ่า 

พ.ศ. 2554 - 2556             ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุน บลจ.ฟินนัซ่า 

พ.ศ. 2553 - 2554             ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายลูกคา้บุลคล บล.กสกิร 

พ.ศ. 2552 - 2553             Management Trainee, ไอดเีอส แมนูแฟคเจอรงิ 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั             ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร สํานกังาน ก.ล.ต. 

• คณุดาราวรรณ ประกายทิพย ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท สาขาบรหิารการเงนิ จาก Eramus University                         

พ.ศ. 2544 - 2548                       ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                 

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2557 - 2558  ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ, ฝ่ายบรหิารการลงทุนสว่นบุคคล, บล.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

พ.ศ. 2553 - 2555  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ฝ่ายการลงทุนตา่งประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) 

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
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พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

• คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2555                        ปรญิญาตร ีพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    

                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั                     ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2556                        นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย,์  บล.โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั 

• คณุปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั 

พ.ศ. 2557 - 2558  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จํากดั 

• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

      ประวตักิารทาํงาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการกองทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2561 ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

  ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 
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• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 - 2555  ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2560 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

พ.ศ. 2559 - 2560  นกัวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

พ.ศ. 2557 - 2558  วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 - 2557  นกัวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 - 2554  นกัวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจบุนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย  

เศรษฐกจิการคลงั) 

       (7)   รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

       (8)    ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

               เป็นไปอย่างถกูต้อง ? 

   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  โทรศพัท ์0-2686-9595  

       (9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผู้

ถอืหน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

Website : www.principal.th
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

              ** ไมร่วมคา่นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : -  

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -16.76 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุ

ไว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 

2561 - 31 ธ.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 

2560 - 31 ธ.ค. 2560 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 

2559 - 31 ธ.ค. 2559 

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

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 1.482 1.482 1.510 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 1.070 1.070 1.070 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.12 0.048 0.048 0.048 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 0.075 0.075 0.075 

2.    คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.289 0.289 0.317 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.272 0.278 0.297 

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.017 0.011 0.020 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ 

    การขาย 

          - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

          - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้ อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

- คา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ  0.02% 

 หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็น  

                 ภาระของกองทนุรวม 

 

 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

ค่านายหน้าจากการ

ซ้ือขายหลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของค่า

นายหน้าทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 5,355.86 100.00 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด           5,355.86  100.00 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

              

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร  2,132,983.35  9.57 

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ                466,585.72   2.09  

 หน่วยลงทุน ETF               4,863,509.00   21.82 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน ETF ต่างประเทศ           10,908,544.34   48.95  

 หน่วยลงทุน /ประเทศ ลกัเซมเบริก์             3,862,821.31   17.33  

อ่ืนๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น  146,908.17   0.66  

 หน้ีสนิอื่น  (96,344.40)  (0.42) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   22,285,007.49   100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 2,599,569.07 11.67 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - AA 2,132,747.97    2,132,983.35  

2 เงนิฝากธนาคารสกุล

ต่างประเทศ 

ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - AA 466,585.72     466,585.72 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

นับจากวนั

เร่ิม

โครงการ 

(13 ธ.ค. 47) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(28 ก.ย. 61) 

6 เดือน 

(29 มิ.ย. 61) 

1 ปี 

(29 ธ.ค. 60) 

3 ปี 

(25 ธ.ค. 58) 

5 ปี 

(27 ธ.ค. 56) 

10 ปี 

(26 ธ.ค. 51) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 12.9843* 14.8289 14.2525 14.2273 12.1074** 12.5184*** 8.5240 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ อะ

เกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อ

การเลี้ยงชพี 

1.88% -12.44% -8.90% -8.76% 2.13% 0.73% 5.46% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 3.80% -12.18% -9.43% -9.18% 4.32% 1.03% 8.09% 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RICI (THB) 30.00% 

 *  NAV ณ วนัที ่27 ธ.ค. 2561 

 ** NAV ณ วนัที ่24 ธ.ค. 2558 

 *** NAV ณ วนัที ่24 ธ.ค. 2556 

 -  ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต



 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลีย้งชีพ 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, GER, UK, LUX) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และ

ลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์  และเยอรมนั 

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และเยอรมนั 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศเยอรมนั 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลีย้งชีพ 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, GER, UK, LUX) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศเยอรมนั 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ เยอรมนั และลกัเซมเบริก์ 

 



 

 

 
 



 

 

คาํเตือน/ข้อแนะนํา 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพ เป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ 

บริษัท หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จํากดั  จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด       

พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพ  ทัง้น้ีผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ 

แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

• หนังสือชี้ชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญัน้ี เป็นเพียงการสรปุใจความสาํคญัของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพ่ือความ

กระชบัและเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้น้ี ในการบริหารจดัการกองทุน บริษทัจดัการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทุนท่ีได้รบัอนุมติัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัย์   และควรขอดูบตัรประจาํตวัของบุคคลดงักล่าวท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์ และ

ตลาดหลกัทรพัยอ์อกให้ด้วย 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและ ประกาศ

ต่างๆท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทั

จดัการจะสามารถกาํกบัดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม  โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีกําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

• บริษทัจดัการจะดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงใน

หลกัทรพัยท่ี์กองทนุลงทุน เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมูลดงักล่าวได้โดยสะดวกตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงาน

กาํหนด ท่ี website ของบริษทั www.principal.th ทัง้น้ีผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทุน เพ่ือบริษทัจดัการ

ได้ จาก website ของ บลจ. 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพ  มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

การลงทุนท่ีสาํนักงานกาํหนด จึงมีความเส่ียงมากกว่าในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทุนในบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและ

ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 

0-2686-9595 www.principal.th 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชีช้วนและโครงการและข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและ

ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ท่ีอยู่ 44 อาคาร 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 

0-2686-9595 www.principal.th 

 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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