
 

 

 

 
• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย, CIMB - Principal Global Balanced Fund not for Retail 

Investors (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL GBF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง 

ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรขอคาํแนะนําเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบการก่อนทาํการลงทุน 

• กองทุนน้ี  ลงทุนในกองทุน  UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (“กองทุนหลัก”) ท่ีจดทะเบียนในประเทศ

ลกัเซมเบิรก์ โดย มีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือสิทธิเรียกร้องอ่ืนใด โดย กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลกัโดยเปล่ียนจากสกลุ

เงินบาทเป็นสกลุเงินยูโร (EUR) และกองทุนหลกัจะลงทุนเป็นสกลุเงินยูโร (EUR) รวมถึงสกลุเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีกองทุนเข้าลงทุน จึงมี

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินต่างประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน ดงันัน้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนั

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ดงันัน้ กองทุนจึงอาจได้รบัผลกระทบจากสกลุเงินท่ี

ลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือ 

ตราสารแห่งหน้ีท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Bond) ในอตัราส่วนท่ีมากกว่ากองทุนทัว่ไป ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการ

ผิดนัดชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้จาํนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้

ลงทุนอาจจะไม่ได้รบัเงินคืนตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม 

• กองทุนหลกัมีการลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา จึงมีความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 

• กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซ่ึงตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถ

ชาํระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามจาํนวนหรือเวลาท่ีกาํหนด 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด

วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน  

และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใด

หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี  

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

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน

ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือชี้ชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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ช่ือกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล บาลานซ ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย    

(Principal Global Balanced Fund, PRINCIPAL GBF)  

ประเภทโครงการ กองทนุรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 

ลกัษณะพิเศษ กองทนุรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

นโยบายการลงทุน 1)  กองทุนมีนโยบายนําเงนิที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Key 

Selection SICAV – Global Allocation (EUR) เพียงกองทุนเดยีว ซึ่งกองทุนหลกั (Master Fund) มี

นโยบายลงทุน ดงัน้ี  

• ลงทุนในตราสารหน้ี ตัง้แต่ 0-100 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิโดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีมเ่กนิรอ้ยละ 40  

• ลงทุนในตราสารแหง่ทุนตัง้แต่ 0-90 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิโดยเฉลีย่รอบปีบญัช ีไมเ่กนิรอ้ยละ 60  

• กองทนุจะลงทุนในตราสารหน้ี ทีม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ระหวา่ง BBB- ถงึ C  

(Standard & Poor’s) หรอืเทยีบเท่า ไมเ่กนิ 20% ของมลูค่าทรพัยส์นิ ของกองทุน  

• สาํหรบัตราสารที่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระหว่าง CCC ถงึ C กองทุนจะลงทุนไม่เกนิ 10% 

ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิของกองทุน  

ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Key Selection SICAV – 

Global Allocation (EUR)   ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์โดยในเบือ้งตน้น้ีกองทุนจะลงทุนเป็น

สกุลเงนิยูโร แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง

สกุลเงนิซือ้ขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบผา่นทางเวป็ไซต์

ของบรษิทัจดัการ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัทีเ่ปลีย่นแปลง 

 2)    สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีในประเทศ

ทีม่อีายไุมเ่กนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสํารองเงนิไวส้าํหรบัการดําเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษา

สภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจดัการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนใน

หลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

 กองทนุจะทําการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

 510,000 บาท 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนครัง้ถดัไป 

 5,000 บาท 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

 ไมกํ่าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้

และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน

รวม 

 

 

 

 

 วนัที ่11 มนีาคม 2558 

 

วนัที ่31 มนีาคม 2558 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

5 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

    1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความ

ผนัผวนของปัจจยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง เช่น อตัราดอกเบี้ย ดชันีอ้างองิ และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตรา

สารต่างประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนหลกัจะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่ง

จะเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุสาหกรรมหน่ึงได ้ 

   2. ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกิดจากผู้ออกตราสารหน้ีไม่

สามารถจา่ยคนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนหลกัมีแนวทางวเิคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินฐานะทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน 

ตลอดจนการบรหิารจดัการของทัง้ผูอ้อกตราสารก่อนการตดัสนิใจลงทุน  

3.  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) คอื ความเสีย่งที่เกดิจากการที่อตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็น  

    ผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มผีลทําใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัขึน้ลงดว้ย  

แนวทางบริหารความเส่ียง: กองทุนหลกัมกีระบวนการวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาด

โดยพจิารณาจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ นโยบายเศรษฐกจิการคลงัของรฐับาล และสภาพคล่องในตลาดเงนิ เป็นตน้ เพื่อ

เป็นข้อมูลในการคาดการณ์แนวโน้มการปรบัตวัของอตัราดอกเบี้ย รวมถึงกระบวนการพจิารณาลงทุนให้สอดคล้องกบัระยะเวลา และ

นโยบายการลงทุนของกองทุน  

4. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่ไมส่ามารถขายตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้หรอืขาย

ตราสารไดแ้ต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาที่กําหนดไวไ้ด ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนหลกัได้กําหนดแนวทางในการบรหิารสภาพคล่องโดยจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มสีภาพ

คล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี  

5.  ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนหลกัเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสี่ยงจากการ

เปลีย่นแปลงทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม สภาวะการลงทุน ของประเทศนัน้ ๆ ทีก่องทุนไปลงทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนหลกัไดม้กีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางด้านการเมอืง เศรษฐกิจและสงัคม สภาวะการลงทุน 

ของประเทศนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญั ก็จะพิจารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับ

สภาวะการณ์ เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว  

6.   ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่นสกุลเงนิบาทเป็นยู

โร (EUR) จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า 

มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที่

ลงทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนไทยอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยจะใช้การวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกิจ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทาง

อตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

7. ความเส่ียงจากการทําสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (volatile) 

มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่า

การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลด

ความเสี่ยงเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตรา

แลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่คู่สญัญาไม่

ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอื

ธนาคารพาณิชย ์

ความเส่ียงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดไูด้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
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    ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

(1)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ยและผูม้เีงนิลงทุนสงู และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)   กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

3,000 ลา้นบาท  

(3) กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

• เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศโดยสามารถรบัความ

เสีย่งจากการลงทุนได ้เน่ืองจากกองทุนอาจมกีารกระจายการลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าทีส่ามารถ

ลงทุนไดใ้นสดัส่วนทีม่ากกวา่กองทุนทัว่ไป 

• เหมาะสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนทัง้ในตราสารหน้ีและตราสารทุน โดยเขา้

ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวในต่างประเทศได ้ 

• เน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรอืทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) จงึเหมาะสําหรบัผูท้ีร่บัความเสีย่งจากการ

ลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้

• ผูล้งทุนทีส่ามารถยอมรบัความเสีย่งไดใ้นระดบัปานกลาง 

• กองทนุรวมทีเ่สนอขายเฉพาะ “ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย” และ “ผูม้เีงนิลงทุนสงู” เท่านัน้ 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากวา่หุน้ได ้

• ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ โดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษ ี

(4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนหลกัมกีารลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจาํนวนมาก 

• เน่ืองจากกองทนุมนีโยบายลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้ 

• กองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade) หรอืตราสารแหง่หน้ีทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) ในอตัราสว่นทีม่ากกว่ากองทุนทัว่ไป ผู้

ลงทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินดัชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสว่นหรอืทัง้

จาํนวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทุนผูล้งทุนอาจจะไมไ่ดร้บัเงนิคนืตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม  

• เน่ืองจากกองทนุเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ยและผูม้เีงนิลงทุนสงู ดงันัน้ ผูล้งทุนควรขอคาํแนะนํา

เพิม่เตมิจากผูบ้รษิทัจดัการก่อนทําการลงทนุ  

• กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนในตราสารทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซึง่ตราสารดงักล่าว

อาจไมส่ามารถชาํระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามจาํนวนหรอืเวลาทีกํ่าหนด 

• เน่ืองจากกองทนุน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัย์

ทีก่องทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• การเปลี่ยนแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ  

• การชําระหน้ีของตราสารหน้ีทีก่องทุนในต่างประเทศลงทุน 

คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิตราต่างประเทศ  

• ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิและการลงทุนในต่างประเทศ 

(5)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

(6)   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด ?  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี 60% MSCI AC World + 40% Citgroup WGBI ซึ่งเป็นตวัชี้วดัของกองทุน

หลกัโดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ํานวณ

ผลตอบแทน 

(8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มนีาคม 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2559 

       ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ระหวา่งเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 

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

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 
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ท่านสามารถชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน  

โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขายอ่ยหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล บาลานซ ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล บาลานซ ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์เพ่ือรายย่อย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทําการถึงเวลา 

15.00 น. บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของ

ประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากการรบัชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 
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หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคํานวณราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื

บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักลา่วและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ

ดําเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไมข่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย

ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

(3) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่จดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฎิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆหากการ

โอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถปฎบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ หรอืผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อยหรอื    

ผู้มีเงินลงทุนสูง ตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 9/2555 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน         

ที ่ทน. 17/2556 รวมทัง้ทีจ่ะประกาศและแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต เวน้แต่เป็นการโอนมรดก 

บรษิทัจดัการกองทุนมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนเป็นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิทั

จดัการ 

(4) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์

ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิคา่ขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์
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ตามข้อ (2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว       

ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่ง

คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(5) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.30 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วย

ลงทุน)  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.00 น.(ตามวนั/เวลารบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน)  

(6) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 

บรษิทัจดัการ หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- ในกรณีทีเ่ป็นการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใหก้บับุคคลที่ไม่ใช่ “ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย และ/หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู” เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก 

- ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด บรษิทัจดัการกองทุนมอีํานาจปฏเิสธการโอน

หน่วยลงทุน  ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้จํากดั  การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดหุน้ว่าดว้ย

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนได้จากช่องทางใด 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกี่ยวกบั มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนล่าสุด ไดภ้ายใน 3 วนัทําการ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถ

ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางชอ่งทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ

เผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและ

จะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทําไดโ้ดยไมช่กัช้า 

 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนั

ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการ

นบัแต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
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จะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะ

ไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด 

• บรษิทัจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่

ของบรษิทัจดัการ 

(3)    กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

   รอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่ว่นกํากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

   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 จาํกดั (มหาชน) 

   1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพฯ 10140 

   โทรศพัท ์: 02-2220000 

• สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป) 

• 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  
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• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

 (3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562)  

บรษิทัจดัการมกีองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 55 กองทุน 

 (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 64,885,416,160.93 บาท 

(5)  รายช่ือคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   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 ์

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ 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) 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

               ประวตักิารศกึษา 

   พ.ศ. 2537 - 2538                      ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

               ประสบการณ์ทํางาน 

               พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั    ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 
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               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 บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

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 คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

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

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

 พ.ศ. 2543 - 2547  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 

•    คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บล.กสกิรไทย จาํกดั (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, บลจ. พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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•    คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จํากดั 

      พ.ศ. 2553 – 2557                     ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

(7)    รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

             หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป

อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร : 02-273-2997 / 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนดว้ย 

       ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

      ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

      Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

หมายเหตุ *  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ จะบวกดว้ยภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

   ยกเวน้ค่าใชจ่้ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์

              ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน

โครงการ 
เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.61 รอ้ยละ 1.50 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 ไมเ่รยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.61 ตามอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 ตามอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าปรบักรณขีายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนด

ในโครงการ (Exit Fee) 

ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้

ลงทุนทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน

โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 เม.ย. 2561  

- 31 มี.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 เม.ย. 2560  

- 31 มี.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 เม.ย. 2559  

- 31 มี.ค. 2560 

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

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 2.01 1.98 1.97 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.61 1.61 1.60 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.03 0.03 0.03 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.32 0.32 0.32 

2.  ค่าใชจ่้ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.09 0.05 0.02 0.02 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.04 0.01 0.01 

o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.01 0.01 0.01 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ   

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 6.00 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -13.64 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร                915,607.22          1.45  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2             62,576,404.99         98.98  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น                  20,822.10          0.03  

 หน้ีสนิอื่น  (288,905.64)  (0.46) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ            63,223,928.67        100.00  

หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   

  
*2 หน่วยลงทุนกองทุน UBGEIA2 LX    

 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

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 915,607.22 1.45 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

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

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารกสริกรไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA+ 913,984.84 915,607.22 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 62 

นับจากวนั

เร่ิมโครงการ 

(31 มี.ค.58) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(28 ธ.ค. 61) 

6 เดือน 

(28 ก.ย. 61) 

1 ปี 

(30 มี.ค. 61) 

3 ปี 

(25 มี.ค. 59) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 10.3958* 9.5934 10.5367 10.2516** 9.1525*** 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ  

โกลบอล บาลานซ ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
0.98% 8.36% -1.34% 1.41% 4.23% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 3.48% 5.98% -1.23% 4.67% 2.98% 

หมายเหต ุ:   - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ 

   สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

     - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทนของการลงทุนในดชันี 60% MSCI AC World + 40% CitGroup WGBI ซึง่เป็น  

       ตวัชี้วดัของกองทุนหลกัโดยอตัราผลตอบแทนขา้งต้นจะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ    

       วนัที่คาํนวณผลตอบแทน 

  * NAV ณ วนัที ่29 ม.ีค. 2562 

  ** NAV ณ วนัที ่29 ม.ีค. 2561 

  *** NAV ณ วนัที ่24 ม.ีค. 2559 

         - ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 



 

ภาคผนวก 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

รายละเอยีด กองทุนหลกั  

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

ชื่อกองทุน  :  UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (Class I-A2)  

ซึง่เป็นกองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ ตามระเบยีบของ UCITS 

  (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภ า ย ใต้ ก ฎ ห ม า ย ที่

เกี่ยวข้องของประเทศลกัเซมเบอร์ก และเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge fund) 

ประเภท  :  กองทุนรวมผสม 

อายโุครงการ  :  ไมกํ่าหนด 

จดทะเบยีนประเทศ :  ลกัเซมเบริก์ 

สกุลเงนิของกองทุน  :  EUR 

วนัทําการซือ้ขาย  :  ทุกวนัทําการของธนาคารในลกัเซมเบริก์  

บรษิทัจดัการ   :  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., R.C.S.   

ผูด้แูลผลประโยชน์  :  UBS (Luxembourg) S.A.  

นโยบายการลงทุน  : -  กองทนุมวีตัถุประสงคเ์พื่อหารายไดท้ีส่มํ่าเสมอจากการกระจายการลงทุนในหลกัทรพัย์

ต่างๆ  ทัว่โลก ทีม่โีอกาสเตบิโตสงู 

- กองทนุอาจลงทุนในตราสารทีเ่ปลี่ยนมอืไดท้ีอ่ยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบพืน้ฐาน (UCITS) 

และ/หรอื กองทุนเปิดทีล่งทุนในตราสารร่วม (UCIs) อื่นๆ 

- กองทุนจะลงทุนไม่เกนิ 20% ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนในตราสารหน้ี ที่มกีารจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถืออยูระหว่าง BBB- ถึง C (Standard & Poor’s) หรือเทียบเท่า 

สาํหรบัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อระหว่าง CCC 

ถงึ C กองทุนจะลงทุนไมเ่กนิ 10% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

จากการที่กองทุนสามารถลงทุนในตราสาร ที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือระหว่าง 

BB + ถึง C หรือตํ่ ากว่าอันดับความน่าเชื่ อถือที่สามารถลงทุนได้นั ้น อาจให้

ผลตอบแทนอยู่ในระดบัที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย กองทุนจงึมคีวามเสีย่งในการชําระหน้ีของผู้

ออกตราสารสงูเช่นกนั  
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) 

-  กองทุนอาจลงทุน ในตราสารที่เปลี่ยนมอืได้ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบพื้นฐาน (UCITS) 

และ/หรอื กองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสารร่วม (UCIs) อื่นๆ ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่า

ทรพัยส์นิของกองทุน 

-  กองทุนอาจลงทุนในสนิคา้โภคภณัฑผ์่านดชันีต่างๆที่อ้างอิงกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ได้

ไมเ่กนิ 25% ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุน 

- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนเป็นไป ใน

ทศิทางเดยีวกบัดชันีอา้งองิสนิคา้โภคภณัฑใ์ดๆ (ETF)  

การจา่ยเงนิปันผล :  ไมม่ ี

คา่ธรรมเนียม Management fee :  0.56% ต่อปี  



 

คา่ใชจ้า่ยรวม :  0.70% ต่อปี 

Benchmark :  60% MSCI AC World + 40% Citgroup WGBI 

กองทุน UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไป (retail fund) และเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities) ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศลกัเซมเบริก์ ซึง่ เป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(hedge fund)  

รายละเอียดของกองทุน UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) แปลมาจากหนังสอืชี้ชวน (Master Prospectus) 

ของกองทุนหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่http://fundgate.ubs.com 

 

ผลการดาํเนินการย้อนหลงัของกองทุนหลกั 

 
 ผลการดาํเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

Source:  UBS as of 31 Mar 2019 

 

http://fundgate.ubs.com/


 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(ประจาํปี 2562) 

(LUX, US, TH, SG, EUR) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และยโุรป 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยโุรป และสงิคโปร ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

 



 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(ประจาํปี 2562) 

(LUX, US, TH, SG, EUR) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์  

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และยโุรป 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยโุรป และสงิคโปร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
  

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์  ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 

โกลบอล บาลานซ ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย   ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ ์ห้าม

ขายผู้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิ

เพิล จาํกดั 

 ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษัท

จดัการ และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ 

ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะ

สามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 
 

 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทําการของบริษทัจดัการ

หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ

แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน

การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็

บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 

www.principal.th 

  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 

เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้

ลงทุนตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน

กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอาํนาจ  ทัง้น้ี บริษทั

จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องทําความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: 

KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลกูค้า (KYC) และการพิสจูน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้

บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจําเป็นต้อง

ดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน

ข้อมลูลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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