
 

  

 

 

 

 

 

 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชัน่ เพ่ือการเลี้ยงชีพ, CIMB – Principal (FAM) 

Retirement Solution RMF (ช่ื อ ย่ อ  : CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF) โด ย ก ารเป ล่ี ย น ช่ื อ ก อ งทุ น มี ผ ล ตั ้งแ ต่ วัน ท่ี                

10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของกองทุนเต็ม

จาํนวน (Fully Hedged) 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติัตาม

เง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนั  

• ในกรณีท่ีเงินจากกองทุนสาํรองเลีย้งชีพของผู้ลงทุนครบเง่ือนไขเก่ียวกบักาํหนดระยะเวลาซ่ึงเป็นผลให้ได้รบัสิทธิประโยชน์

ทางภาษีแล้ว ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมจากการโอนเงินดงักล่าวมายงักองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

และการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอาจมีต้นทุนท่ีแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมายงักองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ จะมีผลให้การถือหน่วยลงทุนเกิน

ข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัข้อจาํกดัการ

ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า

หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเหน็ว่าการลงทุน

ในกองทุน เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทําให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียง

ด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ

กฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึง

ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

•  บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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ประเภทกองทุนรวม 

กองทนุรวมผสมแบบไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารแหง่ทุน 

กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชพี  

นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชีพ มนีโยบายที่จะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ี    ตราสารทุน ตราสาร

กึ่งหน้ีกึ่งทุน หน่วยลงทุนหรอืตราสารของกองทุนรวมในประเทศ อาทิ กองทุนรวมทองคาํ กองทุนรวมสนิค้าโภคภณัฑ์ และ กองทุนอี

ท ีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนยงัอาจลงทุนในหน่วยลงทุนหรอืตราสารของกองทุนรวม

ต่างประเทศ หน่วยลงทุนหรอืตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์  รวมถึงเงนิฝากหรอืตราสารที่เทียบเท่าเงนิสด ใบสําคญัแสดงสทิธิ

อนุพนัธ ์ ตลอดจนหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย ์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื ่นอย ่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ทัง้นี้ ตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ทัง้น้ี สดัส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนขึ้นอยู่กบั

ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมแก่สภาวะการลงทุนและการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ 

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมทองคาํไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสีนิค้าหรอืตวัแปรตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และจะเข้าทํา

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน (Fully Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะ

ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)   

นอกจากน้ี กองทุนอาจพจิารณาทําธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) โดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และยงัอาจลงทุนในตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร

หรอืผู ้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

(Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) และ/หรอือาจลงทุนในหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

- ผูล้งทุนมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัผลกําไรสว่นเกนิ (Capital Gain) จากเงนิลงทุน 

- สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีซึง่ผูล้งทุนสามารถนําเงนิลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีมาลดหยอ่นภาษไีด ้โดยตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข 

  การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ทัง้น้ี หากผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัผิดิเงื่อนไข ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจตอ้งชําระคนืสทิธปิระโยชน์ 

  ทางภาษทีีเ่คยไดร้บั รวมถงึเบีย้ปรบั และ/หรอืเงนิเพิม่ (ถา้ม)ี ภายในกําหนดเวลาทีกํ่าหนด 

 

 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลีย้งชีพ 

ชื่อกองทุน : กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี  

Principal Balanced Allocation Retirement Mutual Fund  

ชื่อยอ่ : PRINCIPAL BARMF 

ประเภทโครงการ : โครงการจดัการกองทุนเปิด 

ลกัษณะพเิศษ : กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป ประเภทกองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนด

สดัสว่นการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อการเลีย้งชพี  

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทุนรวม 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม : 11 ตุลาคม 2554 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม : 27 ธนัวาคม 2554 

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง

อตัราแลกเปล่ียน

100% 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 

ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

ความเสีย่งของตลาด คอื ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่

กองทุนรวมลงทุน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ปัจจยัทางการเมือง 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย และ/หรอื สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ 

เป็นตน้ ซึง่อาจสง่ผลใหม้ลูคา่ของตราสารทีก่องทุนรวมลงทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้  

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งผูจ้ดัการกองทุนจะ

ตดิตามและวเิคราะหุ้นเป็นปัจจยัที่มผีลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดทุนอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ

เพื่อลดความเสีย่งในดา้นน้ี 

ความเส่ียงทางธรุกิจ (Business Risk) 

ความเสีย่งทางธุรกิจ คอื ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ หรอืการเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัภายในของบรษิทั ที่ทําใหค้วามสามารถ

ในการทํากําไรของบรษิทัเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลทําให้มูลค่าของหลกัทรพัยข์อง

บรษิทันัน้ลดตํ่าลง ซึง่อาจเป็นเหตุใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนทีค่าดหวงั 

บรษิทัจดัการจะพิจารณาคดัเลือกตราสารที่ลงทุน

โดยการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการดําเนินงาน

หรอืฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูล

ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องอย่างสมํ่ าเสมอ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทาง

การเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยสําคญัก็

จะพิจารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุนในตราสาร

อยา่งเหมาะสม 

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit 

Risk) 

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรอืผู้คํ้าประกนัตราสารที่กองทุนไปลงทุน จะ

ปฏเิสธการชําระเงนิหรอืไมส่ามารถชําระคนืเงนิตน้และดอกเบี้ยไดต้ามทีกํ่าหนด ซึ่ง

มผีลใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนลดลงได ้

บรษิทัจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ี

ภาครัฐ และ/หรือตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชนที่

ได้รบัการจดัอบัดบัความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอนัดบัที่

สามารถลงทุนได้ (investment grade) และบรษิัท

จัดการจะทํ าการวิเคราะห์และพิจารณาความ

น่าเชื่ อถือของตราสารก่อนลงทุนและติดตาม

วเิคราะหอ์ยา่งต่อเน่ืองในตราสารทีล่งทุนไวแ้ล้ว ซึ่ง

ช่วยลดความเสีย่งดงักล่าวได ้ 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน 

Q: กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด 

A:   -   เพื่อเป็นการสง่เสรมิการออมระยะยาวเพื่อใช้ภายหลงัการเกษยีณอายุทํางานของประชาชนทัว่ไป โดยบรษิทัจดัการจะนําเงนิที ่

      ไดจ้ากการระดมเงนิทุนเพื่อพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน กองทุนทองคํา กองทุนอีทีเอฟ กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์ 

      กองทุนสนิคา้โภคภณัฑ ์ เงนิฝากหรอืตราสารทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิ ี

      อื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งบรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยน 

      กลยุทธ์การลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิดงักล่าวตามความเหมาะสมแก่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อที่จะให้ผู้ถอืหน่วย 

      ลงทุนไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมจากการลงทุน 

- กองทุนมวีตัถุประสงค์ในการระดมทุนจากผู้ลงทุนเพื่อเป็นการส่งเสรมิการออมระยะยาวภายหลงัการเกษียณอายุทํางานของ

ประชาชนทัว่ไป โดยนําเงนิที่ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น  เพื่อที่จะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บั

ผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน  ผูล้งทุนจงึควรลงทุนต่อเน่ืองตดิต่อกนัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 5 ปี ไปจนถงึอาย ุ55 ปี

บรบิูรณ์ เพื่อไมใ่หเ้สยีสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

- ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรบัตวัสูงขึน้หรอืลดลงจนตํ่ากว่ามลูค่าที่

ลงทุน และทําใหข้าดทุนได ้

- ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยโ์ดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการ

ลงทุนในต่างประเทศได ้

- ผูท้ี่มเีงนิได ้แต่ยงัไม่ไดใ้ช้สทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหย่อนภาษจีากการลงทุน (สูงสุด 5 แสนบาท) หรอืยงัใช้สทิธปิระโยชน์ไม่

เตม็ที ่

- ผูท้ีต่อ้งการลงทุนเผื่อเตรยีมไวส้าํหรบัหลงัเลกิทํางานหรอืเกษยีณ 

Q: กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A:   จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่ากบั 1,000 ลา้นบาท  

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:   -  ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา มูลค่าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่กองทุนเขา้ลงทุนอนัเกดิจากปัจจยั

ต่างๆ เช่น การเปลีย่นแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์การเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี และ

การเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งหลกัทรพัย์และทรพัย์สินหลายประเภทจดัเป็นหลกัทรพัย์หรือ

ทรพัย์สนิที่มคีวามเสี่ยงสูง หรอืมโีอกาสที่จะมคีวามผนัผวนสูง โดยการเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ  

ดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้หน็ในมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน     

      -  เน่ืองจากกองทนุมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั 

      กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้แต่อย่างไรกต็ามกองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา  

      แลกเปลีย่นเตม็จาํนวน 

-  เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัย์ที ่ 

กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

      -  ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี่ระบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ยหากไม่ปฏบิตัติาม  

  เงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 

      -  ผูล้งทุนไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไปจาํหน่าย จา่ย โอน จาํนํา หรอืนําไปเป็นหลกัประกนั 

Q:  เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q:   กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

A:   วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี31 ธนัวาคม ของทุกปี 
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Q:  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา

เท่าใด 

A:   การลงทุนในกองทุนน้ีเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบัอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักระหว่าง: 

1 ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยรอ้ยละ 30 

2.  ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ีค่ดิคาํนวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) 

ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยรอ้ยละ 30 

3.  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) รอ้ยละ 40 

และเน่ืองจากกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจงึควรลงทุน

ต่อเน่ืองตดิต่อกนัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี ไปจนถงึอาย ุ55 ปีบรบิูรณ์ เพื่อไมใ่หเ้สยีสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี  

Q:    มีข้อจาํกดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่? 

A:    บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

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

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นไปยงักองทุน RMF กองอื่นได ้ โดยจะตอ้งเป็นการโอนยา้ยโดยตรงระหว่างกองทุน 

RMF เท่านัน้ 

      กรณีผดิเงื่อนไขการลงทุน 

      กรณีผูล้งทุนหยุดลงทนุเป็นเวลานานเกนิกว่า 1 ปีตดิต่อกนั  ผูล้งทุนจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คย  ไดร้บัในช่วง 5 ปี ปฏทินิ   

      ทีผ่า่นมาแก่กรมสรรพากร 

     กรณีผูล้งทุนขายคนืหน่วยลงทุนไปก่อนอายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์ หรอือายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์แต่ลงทุนไวน้้อยกวา่ 5 ปี  ผูล้งทุนจะต้อง

คนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี่เคยไดร้บัในช่วง 5 ปีปฏทินิที่ผ่านมาแก่กรมสรรพากร และนําเงนิกําไรส่วนเกนิทุนทีเ่กดิจากการขายคนื

หน่วยลงทุนไปคาํนวณรวมเป็นรายไดเ้พื่อเสยีภาษ ี

Q:    การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
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ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

Q:  จาํนวนเงินขัน้ตํา่ในการลงทนุเป็นเท่าไร 

A:  สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก 

       ขัน้ตํ่า 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น)  

       สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

       ไมกํ่าหนด 

Q:  จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รบัเม่ือสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละครัง้เป็นเท่าไร 

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

ขายหน่วยลงทุน เท่ากบั 10.00 บาท ก็จะไดห้น่วยลงทุนจํานวน 200 หน่วย (ตวัอย่างดงักล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุน

รวม) 

ท่านสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดงัน้ี 

  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี เปิดเสนอขายทุกวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจอง

ซื้อใหค้รบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พรอ้มชําระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยชําระเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์

หรอืคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีที่ท่านชําระเงนิค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ เช็ค หรอื

ดราฟต ์ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัที่ทีส่ ัง่ซื้อและขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั” โดย

ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงบนด้านหลังของเช็ค หรือดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ

ผลประโยชน์ของท่านเอง 

  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอืวา่เป็นการแก้ไข

โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้้ลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่จะกําหนด

ต่อไป 

•  ผา่นบรษิทัจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ  จาํกดั 

เลขที ่44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15 ถนนหลงัสวน  

แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ  10330 

โทรศพัท ์: (02) 686-9500 โทรสาร: (02) 657-3067 

www.principal.th 

•  ทํารายการผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เติมหรอืยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืใน

ภายหลงั ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เติม ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดงักล่าวอาจเป็น

บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลที่สํานกังานไดใ้หค้วามเหน็ชอบเพื่อทําหน้าที่เป็นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืของกองทุน โดย

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไดร้บัการแต่งตัง้จะต้องปฏบิตังิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยูก่่อนแลว้ 

•  ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอรม์ขอใช ้บรกิารผ่านเวบ็ไซด์

ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนื พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจาก

บรษิทัได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจ้าของบญัชแีล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทราบ ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่น

ใดที่บรษิทัจดัการกําหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ ซึ่งผูถ้อืรหสัประจําตวัต้องเกบ็รกัษาไวเ้ป็น

ความลบั ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณีที่บุคคลที่มใิช่เจ้าของรหสัประจําตวัของผู้ถือหน่วยลงทุนทํา

รายการผา่นทางระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 
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• ผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) ของบรษิทัจดัการ ตามเวลาเปิดทําการของบรษิทัจดัการ ทีห่มายเลขโทรศพัท ์

02-686-9595 หรอืทีอ่าจเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนใน

หวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” โดยเจา้หน้าทีจ่ะทําการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนทํา

รายการทุกครัง้   

     การทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมว่า่กระทําผา่นช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของระยะเวลาเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ภายในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกําหนดสาํหรบัวนัทําการซือ้หน่วยลงทุนในแต่ละรอบ  ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใน

วนัทําการซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรอบนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทําการซือ้แต่ละรอบนัน้ ซึง่เป็นราคาที่

รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

    ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วย

ลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผา่น

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

       สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี  

•  ทํารายการผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ได้ทุกวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํสัง่ขายคนืใหค้รบถ้วน 

•  ผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) ของบรษิทัจดัการ ตามเวลาเปิดทําการของบรษิทัจดัการ ที่หมายเลขโทรศพัท ์

0-2686-9595 

การทํารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืวา่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนนัน้ ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดส้าํหรบัสิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีกํ่าหนด หรอืในวนัหยดุทําการซื้อขายใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขาย

ถดัไป ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดส้าํหรบัสิน้วนัทําการซือ้ขายถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูล

ผลประโยชน์แล้ว 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่

วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจา่ยเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่

จา่ยเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัสง่ทางไปรษณียห์รอืนําส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้

แจง้ความประสงค ์

ทัง้น้ี การขายคนืหน่วยลงทุนอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งชําระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าที่

ศกึษาและปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนที่มใิช่จากเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรอืสูงอายุ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี

อากร บรษิทัจดัการมหีน้าที่หกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราที่กรมสรรพากรกําหนด โดยคํานวณจากผลประโยชน์ที่ไดร้บัจากการขาย

คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

Q:  กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

A:   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบั

อนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(2)  ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ อาจทําใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 

(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น 

(4) กรณีที่มผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(5) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีทีป่รากฏเหตกุารณ์ในรายละเอยีดโครงการการจดัการตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อื

หน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบั
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ซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง” 

(7) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ตอ่กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหา

ในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถคํานวณ

มลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อื

หน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

Q:  กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

A:   การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(2)  มคีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่   ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3)  มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้

ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

ทัง้น้ี การเลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืข้างต้น บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บั

ไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) ไมส่ามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัคํา

สัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว 

หรอื 

(ง) มเีหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ที่รบัไว้

แลว้ หรอืการหยดุรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิหน่ึงวนัทําการ เวน้แต่จะ

ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน    

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุน

รวมอยา่งมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกต ิทัง้น้ี  เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมลงทุน

ในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที่ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอื

รบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่

เหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว  
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน้ี 

1. การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

ทัง้น้ี การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหรอืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขา้งต้น บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามทีร่ะบุในรายละเอยีด

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 

•  ผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทําการ ตามเวลาเปิดทําการ โดยกรอกรายละเอยีดในใบคาํสัง่ทํา

รายการใหค้รบถว้นโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จํานวน

เงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

•  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: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืไดต้ามทีก่ฎหมายกําหนด 

 Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้   

จากช่องทางใด 

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

Q:  กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร 

A:    นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะออก “หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน” หรอืเอกสาร/ขอ้ความใด

ซึง่ไมจ่าํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานไดทุ้กครัง้ทีม่กีารสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจาํนวน

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะจดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัทีท่ํารายการ

นัน้ๆ ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนงัสอืเพื่อรบัรองสทิธกิารถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงได ้

โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

    นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในระบบนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุนของบรษิทัจดัการเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจบุนัและถูกตอ้ง 

  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวธิกีารแจง้ และ/หรอืการดาํเนินการ

ใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อน

การแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้น้ี เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

Q:   ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใดภายใต้เงื่อนไขอย่างไร 

A:    สทิธใินการไมไ่ดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน : 

บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกนิกวา่หน่ึงในสาม

หรอืการไมน่บัคะแนนเสยีงในการลงมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน 

สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ : 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

(Omnibus account)จะไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่กวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วย

ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

สทิธใินการในการจาํนําหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไมส่ามารถจาํนําไดต้ามทีก่ฎหมายกําหนด 

Q:   ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ของบริษทัจดัการกองทุนเพ่ิมเติม  

A:   ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ www.principal.th 

Q:  กองทุนน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือ อย่างไร 

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนมาไดท้ี ่

         สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• 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 

• 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 

• 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                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สํานกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

•  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 

•   คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

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

                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั                     ผูจ้ดัการกองทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

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 

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

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

เศรษฐกจิการคลงั) 

       (7)   รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

                  ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์ 0-2626-7777  

      และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

       (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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ละค่าใช้จา่ยที               ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไมม่ ี

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 1.07 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไมม่ ี

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

              ** ไมร่วมคา่นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 209.59 

• Port Folio Duration : 0.1246 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -10.36 

 

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 2.14 1.955 2.048 2.019 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.070 1.070 1.070 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.036 0.036 0.036 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.075 0.075 0.075 

2.    คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.774 0.867 0.838 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.770 0.824 0.815 

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่เกบ็รกัษาทรพัยส์นิต่างประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.004 0.043 0.023 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ 

    การขาย 

          - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

          - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.30 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.30 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี       10 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้ อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

- คา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.08%  
 หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็น 

                 ภาระของกองทนุรวม 

 
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

ค่านายหน้าจาก

การซ้ือขาย

หลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของค่า

นายหน้าทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 511.70 13.67 

2 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 478.82 12.79 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จํากดั(มหาชน) 430.97 11.51 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 424.66 11.34 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 413.10 11.03 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั 301.88 8.06 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 268.51 7.17 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 193.26 5.16 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 167.65 4.48 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 127.33 3.40 

11 บรษิทันายหน้าอื่น ๆ 426.25 11.38 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด            3,744.13  100.00 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    

  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี             2,791,475.89    59.98  

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร 247,250.00  5.31  

  หมวด พาณิชย ์ 284,990.00  6.12  

  หมวด วสัดกุ่อสรา้ง 107,700.00  2.31  

  หมวด บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 40,185.00  0.86  

  หมวด ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์ 33,000.00  0.71  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 404,460.00  8.69  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 28,000.00  0.60  

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม 104,705.00  2.25  

  หมวด การแพทย ์ 69,376.00  1.49  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 127,626.84  2.74  

  หมวด สื่อและสิง่พมิพ ์ 33,440.00  0.72  

  หมวด บรรจภุณัฑ ์ 12,500.00  0.27  

  หมวด ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์ 15,040.00  0.32  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 42,750.00  0.92  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 135,037.00  2.90  

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 16,380.00  0.35  

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 131,840.00  2.83  

 เงนิฝากธนาคาร                  68,808.31    1.48  

อ่ืนๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น  1,575.00   0.03  

 หน้ีสนิอื่น  (41,884.15)  (0.90) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ               4,654,254.89    100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 2,791,475.89 59.98 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 68,808.31 1.48 

 (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/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - AA+ 68,801.45 68,808.31 

2 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/01/2019 N/A 100,000.00 99,991.81 

3 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 31/01/2019 N/A 100,000.00 99,876.60 

4 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/02/2019 N/A 200,000.00 199,693.27 

5 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/02/2019 N/A 200,000.00 199,632.45 

6 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/02/2019 N/A 400,000.00 399,264.90 

7 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/02/2019 N/A 100,000.00 99,785.37 

8 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 21/02/2019 N/A 300,000.00 299,356.12 

9 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 28/02/2019 N/A 600,000.00 598,672.91 

10 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/05/2019 N/A 300,000.00 298,326.11 

11 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 30/05/2019 N/A 500,000.00     496,876.35  

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี       13 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

นับจากวนั

เร่ิม

โครงการ 

(27 ธ.ค. 54) 

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) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 12.0187* 12.6973 12.2930 13.0880 11.0457** 11.1560*** 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ  

บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อ

การเลี้ยงชพี 

2.66% -5.34% -2.23% -8.19% 2.62% 1.50% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 6.06% -3.41% 0.80% -3.27% 6.55% 5.57% 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) GovBond Index 22.50% + MTMCorpBBBup Index 22.50% + SET TRI Index 45.00% + GOLDS    

    Comdty 10.00% 

 *  NAV ณ วนัที ่28 ธ.ค. 2561 

 ** NAV ณ วนัที ่24 ธ.ค. 2558 

 *** NAV ณ วนัที ่24 ธ.ค. 2556 

 -  ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 



 

 

 



 

 

 
คาํเตือน/ข้อแนะนํา 

 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็น

ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีทางเวบ็ไซต ์

www.principal.th   

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระ

ผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเล้ียงชีพเพ่ือการเล้ียงชีพ ทัง้น้ี ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเล้ียงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการ

ดาํเนินงานของ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

•  กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเล้ียงชีพ  มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมผสมทัว่ไป 

เน่ืองจากมีการลงทุนในอตัราส่วนมากกว่าสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุน

รวมผสมทัว่ไป ผูล้งทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและ

ขอรบัคู่มือภาษีได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รบัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ควรขอดบูตัรประจาํตวัของบคุคลดงักล่าวท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

• หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัน้ี เป็นเพียงการสรปุใจความสาํคญัของหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการเพ่ือความกระชบั

และเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้น้ี ในการบริหารจดัการกองทุน บริษัทจดัการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนท่ีได้รบั

อนุมติัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• ในกรณีท่ีผูล้งทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน ซี พรินซิเพิล จาํกดั หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected Person) 

และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถปุระสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่าน

เครือข่ายอินเตอรเ์นตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ

กาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• บริษทัจดัการจะดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงในหลกัทรพัย์

ท่ีกองทุนรวมลงทุน เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมูลดงักล่าวได้โดยสะดวกตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนดท่ี website ของบริษทัจดัการ www.principal.th  ทัง้น้ีผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือกองทุน

รวมได้จาก website ของบริษทัจดัการข้างต้น 

• กองทุนรวมอาจ/หรือ มีการกระจุกตวัของการถือหน่วยการลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใด ท่ีถือหน่วยการลงทุนเกิน 1 ใน 3 

โดยสามารถตรวจสอบข้อมลูผา่นเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ(www. principal.th) 

• ผูล้งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการ

ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

http://www.cimb-principal.co.th/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.-principal.th 
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