หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บำลำนซ์ อินคัม
Principal Balanced Income Fund (PRINCIPAL iBALANCED)
•

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล บำลำนซ์ อิ นคัม มีกำรลงทุนในต่ ำงประเทศบำงส่วนซึ่งไม่เกิ นร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ จึงอำจทำให้ กองทุนมี
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงิ นบำท และสกุลเงิ นต่ำงประเทศที่ กองทุนไปลงทุน บริ ษทั จัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อ
ป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของบริ ษทั จัดกำร ซึ่งพิ จำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงิ นในขณะนัน้
และปั จจัยอื่ นที่ เกี่ยวข้อง เช่ น ทิ ศทำงของค่ ำเงิ น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง เป็ นต้ น ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยนทัง้ จำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนตำ่ กว่ำเงิ นทุนเริ่ มแรกได้
• กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อป้ องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำ ที่อำจเกิ ดขึ้นได้จำกกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจที่ผ้จู ดั กำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยังมีควำมเสี่ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นเหลืออยู่ ซึ่งอำจทำให้ผ้ลู งทุนได้รบั ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงิ นคืนตำ่ กว่ำเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทัง้
กำรทำธุรกรรมป้ องกันควำมเสี่ยงอำจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกต้นทุนที่เพิ่ มขึน้
• กองทุนมีกำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนเป็ น 5 ชนิ ด ซึ่งมีเงื่อนไขกำรลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์ ที่แตกต่ำงกัน ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลหน่ วยลงทุน
แต่ละชนิ ดก่อนทำกำรลงทุน เพื่อประโยชน์ สงู สุดของผูล้ งทุน
• กำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุ น มิ ได้ ทำให้ ควำมรับ ผิ ดชอบของกองทุ น รวมที่ มี ต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกัน ตำมชนิ ดของหน่ วยลงทุ น
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกัน
• มูลค่ำหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอำจมีมูลค่ำเท่ำกันหรือแตกต่ำงกันได้ โดยบริ ษทั จัดกำรจะแยกคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน
แต่ละชนิ ด
• หน่ วยลงทุนชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติบริ ษทั จัดกำรจะนำเงิ นค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนทัง้ จำนวน
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่ กำรฝำกเงิ น รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภำยใต้ ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงิ นฝำก จึงมีควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนซึ่ ง
ผู้ลงทุนอำจไม่ได้รบั เงิ นทุนคืนเต็มจำนวน
• ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบั ชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วย
ลงทุนได้ตำมที่มีคำสังไว้
่
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถำม
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รองถึงควำมถูกต้องของข้อมูล
ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
• ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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ระดับควำม
เสี่ยงที่ลงทุน
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นโยบำยกำรลงทุน
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ป้ องกันควำมเสี่ยง
อัตรำแลกเปลี่ยน
ตำมดุลยพิ นิจของ
ผู้จดั กำรกองทุน
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(Principal Balanced Income Fund, PRINCIPAL iBALANCED)
กองทุนผสม
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 5 ชนิด ได้แก่
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -D)
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -A) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชือ่ ย่อ : (PRINCIPAL iBALANCED-C)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
เท่านัน้
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ น บุคคลธรรมดา และผู้ลงทุ นสถาบัน สามารถลงทุ น ได้ในหน่ วยลงทุ น ตามเงื่อนไขที่กองทุ น
กาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนทีย่ งั
ไม่ได้เปิ ดให้บริการชนิดของหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการ และ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัด การ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น ได้ทงั ้ ในและต่างประเทศ และ/หรือหน่ วย
private equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดั ส่วนการลงทุนตัง้ แต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่ าวขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของผู้จดั การกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดจี ากการลงทุน และคานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดขึน้ เป็ นสาคัญ
ในส่วนของตราสารหนี้ ก องทุ น จะลงทุ น ในตราสารแห่ งหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่อ อกโดยภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการ
จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ อยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษทั จัดการไม่เกินร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้น
ทาง (circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการเดียวกัน (cascade investment)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ
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ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิ น ค่าใช้จ่ายในการ
ป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ
ตราสารหนี้ ท่ีไ ม่ ได้ร บั การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ ท่ีมีอ ัน ดับ ความ
น่ า เชื่อ ถือ ของตราสารหรือ ผู้อ อก (Issue/Issuer) ต่ า กว่ า ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-investment Grade)
อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์
สุทธิของกองทุน

กำรป้ องกันควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน

กองทุนอาจทาธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse
Repo) และการกูย้ มื และการขายโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Repo) ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภท puttable/callable bond รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ในกรณีท่มี กี ารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000.00 บาท
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: 1,000.00 บาท
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 50,000,000.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1.00 บาท
ไม่กาหนด

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรขำยคืน
หน่ วยลงทุน
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ วันที่ 21 สิงหาคม 2556
จัดกำรกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม วันที่ 6 กันยายน 2556
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ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ของผูอ้ อกตรำสำร (credit risk) คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจาก
ปั จจัยภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริ หารจัดการ ภาวะธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้
หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์
และประเมินปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานของตรา
สาร เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณ ภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะ
การเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่ างสม่ าเสมอ ทัง้ นี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและคุณ ภาพของตราสาร โดยบริษัทจัดการจะคัด เลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุน
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตรา
สารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : บริษทั จัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุน
ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารทีน่ ่ าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพื้นฐานและ
ศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขาย
ตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลีย่ นมือของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสาคัญ เพือ่ กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
4. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอัน
เป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทำงกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง : บริษัท จัดการจะวิเคราะห์ปั จจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้ มเศรษฐกิจ
นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์ แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ และใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและ
แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ทีค่ าดการณ์ไว้
5. ควำมเสี่ยงของประเทศที่ ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความ
เสี่ย งของประเทศที่ล งทุ น เช่ น การเปลี่ย นแปลงของปั จ จัย พื้น ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือ ง ค่ าเงิน และนโยบาย
ต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ลดความเสีย่ งในส่วนนี้
6. ควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ น
สกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่ า มูลค่าหน่ วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุน
ได้
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน เพือ่ ลดความเสีย่ งในส่วนนี้
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7. ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) : สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน
(Volatility) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มี
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน
Efficient Portfolio Management (EPM) โดย
(ก.) กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนในหุน้ จานวนมาก และผูจ้ ดั การกองทุนคาดว่ามีโอกาสทีต่ ลาดจะปรับตัวลง กองทุนสามารถเข้าทา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุน้ (Short Position) แทนการลดความเสีย่ งด้วยการขายหุน้ ทีถ่ อื ครองอยู่ ซึ่งอาจทาให้
มีผลกระทบต่อราคาหุ้นและค่า ใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งหากตลาดปรับตัวลงจริง กองทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการทา
ธุรกรรม ในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ามาชดเชยกับมูลค่าหุน้ ทีป่ รับตัวลง
(ข.) กรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทุนคาดว่าตลาดหุน้ มีโอกาสทีจ่ ะปรับตัวขึน้ อย่างรวดเร็ว เกรงว่าจะซื้อหุน้ ไม่ทนั กองทุนสามารถเข้าทา
ธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุน้ (Long Position) ทาให้กองทุนได้รบั ผลตอบแทนจากการทาธุรกรรมในสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้ามาแทนการถือครองหุน้ จริง
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวอาจป้ องกัน ความเสี่ยงได้ไม่ท งั ้ หมด และอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่ดีข้นึ
หากตลาดไม่เคลื่อนไหวในทิศทางทีค่ าดการณ์ไว้
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คำถำม-คำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่
ตัดสิ นอย่ำงไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงิ นทุนโครงกำรเท่ำใด
2,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามความเหมาะสม
(3) กองทุนรวมนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด และผูล้ งทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูล
ค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุน
เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล ทีม่ ุ่งหวังผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสามารถ
รับความเสีย่ งของตราสารทุน และตราสารหนี้ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
ได้ กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
• ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R): เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา
เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -D): เหมาะสาหรับผู้ลงทุ นประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ด
โอกาสให้ผู้ลงทุ น รับ รายได้จากเงินปั น ผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิท ธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบ ัติเป็ น ไปตามเกณฑ์/
เงือ่ นไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -A) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จากการ
ลงทุน (Total Return)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) : เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิติ
บุ ค คล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ล งทุ น รับ รายได้ จ ากเงิน ปั น ผล รวมถึ ง มี ส ิท ธิไ ด้ ร ับ สิท ธิพิ เศษทางภาษี ต ามที่
กรมสรรพากรกาหนด
• ชนิ ด ผู้ลงทุ น กลุ่ ม (ชื่อ ย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -C): เหมาะส าหรับ ผู้ลงทุ น ประเภทกลุ่ ม บุ ค คล นิ ติบุ ค คล/
สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคล และผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์
ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ เป็ นต้น โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) (บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ คุ คล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดเท่านัน้ )
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีก่ องทุนกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ หรือ
เปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุ คคล/สถาบันเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่มได้ เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แ ก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น และค านึ ง ถึง ผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น ส าคัญ โดยบริษัท จัด การจะติ ด ประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงิ นลงทุนของผูล้ งทุน
• เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้บางส่วน กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุน อาจ
ขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่า
กองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
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• การเปลี่ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ โดยกองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งที่เกี่ย วข้อ งกับ อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้ จ ากการลงทุ น ใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่ก ั บดุลยพินิจที่ผูจ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่ง
กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความเสีย่ ง ทาให้กองทุนรวมนี้มคี วาม
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ ง
ได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
• เนื่องจากกองทุ น สามารถลงทุ น ในตราสารแห่งหนี้ ท่ีมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือต่ ากว่าอัน ดับ ที่สามารถลงทุ น ได้ (NonInvestment Grade) หรือทีไ่ ม่มกี ารจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชาระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจานวนหรือเวลาทีก่ าหนด ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร
ซึ่งส่งผลให้ผูล้ งทุนขาดทุ นจากการลงทุนได้ อย่างไรก็ตามกองทุนสามารถลงทุ นได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์
สุทธิของกองทุน
(5) กองทุนรวมกำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ ตอบแทน (Efficient
Portfolio Management) อย่ำงไร และมีผลกระทบทำงลบมำกที่สดุ จำกกำรลงทุนต่อเงิ นลงทุนของกองทุนรวม
อย่ำงไร
ไม่ ก าหนด กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการบริห ารการลงทุ น
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ทิศ ทางราคาหลัก ทรัพ ย์ รวมถึงค่ าใช้จ่ ายในการป้ อ งกัน ความเสี่ย ง เป็ น ต้น ทัง้ นี้ กองทุ น อาจเสีย โอกาสในการได้ร บั
ผลตอบแทนทีด่ ขี น้ึ หากตลาดไม่เคลื่อนไหวในทิศทางทีค่ าดการณ์ไว้
(6) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผปู้ ระกันเงิ นลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ อย่ำงไร
กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(7) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกันมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกันอย่ำงไร ?

หมายเหตุ ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุน
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(8) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด?
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government
Bond Index (1-3 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
(2) ค่าเฉลีย่ ระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
50% + ดัชนี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 25
(3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 15
(4) ดัชนี MSCI World Net TR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ
วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
(5) ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
คาอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขน้ึ เมือ่
เปรียบเทียบตัวชีว้ ดั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชีว้ ดั มาตรฐานใหม่
คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ThaiBMA) ตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562
(9) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 สิงหาคม
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 สิงหาคม 2557
ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
1.1 กำรขำยหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายได้ทุกวันทาการ และเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยติดต่อ
ได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัดโทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีซอ้ื กองทุน โดย
ท่านสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาย่อยหลังสวน
ชือ่ บัญชี
บัญชีซอ้ื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
บลจ.พริ นซิ เพิ ล และผูส้ นับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาย่อยหลังสวน
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
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ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรแลนด์ แอน เฮ้ำส์ เพือ่ รำยย่อย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
1.2 กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
- กรณีอตั โนมัติ
บริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมดสับเปลีย่ นไปยังกองทุนเปิ ดพริ นซิเพิล
เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
- กรณีปกติ
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษัท
จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุน
ของกองทุ น กับ หรือ เพื่อ ประโยชน์ ข องประเทศสหรัฐอเมริก า พลเมือ งสหรัฐ อเมริก า หรือ ผู้ท่ีมีถิ่น ฐานอยู่ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งปกติมถี นิ่ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง กองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริษทั หรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มขี น้ึ และดาเนินกิจกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจ่ ะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตำมคำสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ สมผลว่าเป็ นกรณีท่เี ข้าเหตุ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุ จ าเป็ นท าให้ ไ ม่ ส ามารถจ าหน่ าย จ่ า ย โอน หลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรั พ ย์ ส ิน ของกองทุ น รวมเปิ ดได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล หรือ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
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(ข)

มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีค าสังขายคื
่
น ก่ อ นหรือ ในช่ว งระยะเวลาที่บ ริษัท จัด การพบว่า ราคารับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้อ ง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี าสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุน ทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดย
พลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัด การอาจมอบหมายให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันที่
ส่งคาสังขายคื
่
นก่อนหลัง
(4) วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
- กรณีอตั โนมัติ
บริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมดสับเปลีย่ นไปยังกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่
ตราสารรัฐระยะสัน้
- กรณีปกติ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือ กองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุ กวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
(6) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุน ได้แก่ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีทไ่ี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการได้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
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คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร
มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดย
บริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอีย ดที่เกี่ย วข้อ ง ที่ท่ีท าการทุ ก แห่ ง ของบริษัท จัด การและ ณ สถานที่ติด ต่ อ ของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร
กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณี ท่มี กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทำงและวิ ธีกำรร้องเรียนให้ผลู้ งทุนอย่ำงไร
• สามารถร้องเรียนได้ท่ี
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ว่ นกากับและดูแลการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) กำรระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิ ธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร
ไม่มี
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
(1) รำยชื่อคณะกรรมกำร
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• คุณฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีรเ์ ร บาราโอนา
• คุณชอง ชอย วัน
• คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
• คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รำยชื่อผูบ้ ริ หำร
•
•
•
•
•

คุณจุมพล สายมาลา
คุณแบรนดา ชู
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลีย้ ง
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ชีพและกองทุนส่วนบุคคล
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
• คุณวิษณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั
• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
• คุณวริษฐ์ โกบุตร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(3) จำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 60 กองทุน
(4) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ภำยใต้กำรบริ หำรจัดกำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 83,050,163,784.19 บาท
(5) คณะกรรมกำรพิ จำรณำกำรลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
• คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
(6) รำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุน

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินยิ ม)
จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ.บัวหลวง จากัด
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พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556

•

•

•

•

พ.ศ. 2550 - 2551
คุณวสุชนม์ ทรำยแก้ว, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546 - 2550
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2552 - 2554
คุณปณิ ธิ จิ ตรีโภชน์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2551
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2551
คุณวิ ทยำ เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547
คุณวิ ริยำ โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547

ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บลจ. ไทย
พาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมภิ าคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กรุงศรี จากัด

ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชือ่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต.

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บลจ.พรินซิเพิล จากัด

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
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ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology
(KTH) ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ผูช้ ว่ ยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
• คุณธนำ เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2558 - 2559
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2556 - 2558
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(7) รำยชื่อผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777
และผูส้ นับสนุนการขายและการรับซือ้ คืนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผูด้ แู ลปรับปรุงรำยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อให้กำรชำระเงิ นและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผูเ้ ก็บรักษำทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดกำรให้ปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนดกำรลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
ช่องทำงที่ผลู้ งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2586-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

13

ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลัง

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้ (ร้อยละ
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)***
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์**
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน**
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
o ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร
o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ***
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ทีป่ ระมาณการได้และประมาณการไม่ได้)
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุม่
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่
ตัง้ แต่วนั ที่่
1 ก.ย. 2563
1 ก.ย. 2562
อัตรำตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
- 31 ส.ค. 2564
- 31 ส.ค. 2563
เก็บจริ ง*,**
เก็บจริ ง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่่
1 ก.ย. 2561
- 31 ส.ค. 2562
เก็บจริ ง*,**

ไม่เกินร้อยละ 3.21
ไม่เกินร้อยละ 3.21
ไม่เกินร้อยละ 3.21
ไม่เกินร้อยละ 3.21
ไม่เกินร้อยละ 3.21

1.903
1.903
ไม่มี
ไม่มี
1.903

2.070
1.869
ไม่มี
ไม่มี
2.063

2.226
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2.226

ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14

1.871
1.871
ไม่มี
ไม่มี
1.871

1.875
1.873
ไม่มี
ไม่มี
1.875

1.873
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.873

ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11

0.032
0.032
ไม่มี
ไม่มี
0.032

0.032
0.032
ไม่มี
ไม่มี
0.032

0.032
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.032

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่มี
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.051
ไม่มี
0.011
0.008
ไม่มี
ไม่มี

0.163
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.156
0.123
ไม่มี
0.011
0.008
ไม่มี
ไม่มี

0.321
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.321
0.059
ไม่มี
0.011
0.015
ไม่มี
ไม่มี

ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่มี
0.031
0.001

ไม่มี
0.097
0.007

ไม่มี
0.023
0.010

ตามทีจ่ ่ายจริง

1.954
1.954
ไม่มี
ไม่มี
1.954
0.08

2.193
1.992
ไม่มี
ไม่มี
2.186
0.32

2.285
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2.285
0.21
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หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
จะคานวณเป็ น % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
*** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้าซ้อน
กับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจานวน 100 ล้านบาท บริษทั
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูซ้ ื้อ
หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุม่
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

อัตรำตำมโครงกำร

อัตรำที่เก็บจริ ง

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ร้อยละ 1.00
ร้อยละ 1.00
ยังไม่กาหนด
ยังไม่กาหนด
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น
ยังไม่กาหนด
ยังไม่กาหนด
ยังไม่กาหนด
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ตามเงือ่ นไขการขายหน่วยลงทุน
ยังไม่กาหนด
ยังไม่กาหนด
ยังไม่กาหนด
ตามเงือ่ นไขการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามเงือ่ นไขการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ยังไม่กาหนด
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ยังไม่กาหนด
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ยังไม่กาหนด
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามเงือ่ นไขการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
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ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูซ้ ื้อ
อัตรำตำมโครงกำร
อัตรำที่เก็บจริ ง
หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000
ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจานวน 100 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนจาก
เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
• อัตรำส่วนหมุนเเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 30.91
• Port Folio Duration : ไม่มี
• ผลขำดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :
-ชนิ ดขำยคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ร้อยละ -27.40
-ชนิ ดจ่ำยเงิ นปันผล
ร้อยละ -17.95
-ชนิ ดผูล้ งทุนกลุ่ม
ร้อยละ -21.61
ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2563 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2564
รำยชื่อบริ ษทั นำยหน้ ำ

ค่ำนำยหน้ ำจำกกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์
(หน่ วย : บำท)

ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ ำทัง้ หมด

1

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

368,139.55

82.65

2

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

58,476.95

13.13

3

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด(มหาชน)

18,791.01

4.22

รวมค่ำนำยหน้ ำทัง้ หมด

445,407.51

100.00

อันดับ

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยมื เงิ น และกำรก่อภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2564
มูลค่ำตำมรำคำ
ตลำด (บำท)*

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร

5,572,071.49

1.26

หน่วยลงทุนกองทุน ETF

4,334,033.00

0.98

หน่วยลงทุนกองทุนหลักทรัพย์

145,026,403.23

32.71

หน่วยลงทุนกองทุนตราสารหนี้

154,456,173.86

34.84

17,817,833.43

4.02

หน่วยลงทุนกองทุนทองคา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
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117,387,328.62

26.48

3,541,590.06

0.80

หนี้สนิ อื่น

(4,799,306.85)

(1.08)

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

43,336,126.84

100.00

หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น

หมายเหตุ :

*

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

รำยงำนสรุปจำนวนเงิ นลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงิ นฝำกหรือตรำสำรกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่ำตำม
กลุ่มของตรำสำร
รำคำตลำด
(บำท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
5,572,071.49
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงิ นลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริ ษทั จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง)15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

ประเภท

1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากธนาคาร

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลัก
น่าเชือ่ ถือ
หลัง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
A5,471,598.46
(ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

-

-

A

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 1.26
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
5,471,994.69

100,025.85

100,076.80
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ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวม
นับจำกวัน
เริ่ ม
โครงกำร
(6 ก.ย. 56)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

(28 พ.ค. 64)

(19 ก.พ. 64)

(28 ส.ค. 63)

(31 ส.ค. 61)

(26 ส.ค. 59)

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

13.0595*

12.8518

12.4645

12.2366

13.4089

11.9491

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

12.5290*

12.4290

12.1528

12.1314

n/a

n/a

ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

13.1062*

12.8978

12.5091

12.2803

13.4083

n/a

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

3.40%

1.62%

5.33%

6.70%

-0.88%

1.88%

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

5.00%

2.33%

7.16%

9.16%

2.89%

3.91%

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

1.32%

1.62%

5.33%

6.70%

n/a

n/a

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

4.70%

2.33%

7.16%

9.16%

n/a

n/a

ชนิดสะสมมูลค่า (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

-0.62%

1.62%

5.33%

6.70%

-0.76%

n/a

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

2.96%

2.33%

7.16%

9.16%

2.89%

n/a

ผลกำรดำเนิ นงำนสิ้ นสุด
ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564

ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชีว้ ดั (Benchmark) มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป คือ
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (ThaiBMA Government
Bond Index (1-3 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
(2) ค่าเฉลีย่ ระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
50%+ ดัชนี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันทีลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 25
(3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 15
(4) ดัชนี MSCI World Net TR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ
วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
(5) ดัชนีราคาทองคา London PM Fix ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5
คาอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดาเนินงานในช่วงแรกอาจทาให้ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขน้ึ เมือ่
เปรียบเทียบตัวชีว้ ดั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชีว้ ดั มาตรฐานใหม่
คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562
* NAV ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564
** ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม
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ตำรำงแสดงวันหยุดทำกำรซื้อ / ขำยคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บำลำนซ์ อิ นคัม
(ประจำปี 2564)
(TH, US)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 18 มกราคม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์
วันที่ 2 เมษายน
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 3 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 31 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 5 กรกฎาคม
วันที่ 26 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 6 กันยายน
วันที่ 24 กันยายน
วันที่ 11 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 22 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 6 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันสิน้ ปี
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➢ กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล บำลำนซ์ อิ นคัม เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริ ษทั จัดกำร ดังนัน้ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ
เพิ ล จำกัด จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุน นี้ ทัง้ นี้ ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถำนะ
ทำงกำรเงิ นหรือผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด
➢ กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล บำลำนซ์ อิ นคัม อำจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริ หำรของบริ ษทั จัดกำรไม่เกิ น
ร้อยละ 100 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ซึ่งอำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อนั เกิ ดจำกนโยบำยลงทุนในหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรเดีย วกัน ดังนัน้ บริ ษทั จัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันธุรกรรมที่ อำจก่อให้เกิ ดควำม
ขัดแย้งดังกล่ำว เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนของทัง้ กองทุนรวมต้นทำงและกองทุนรวมปลำยทำง โดยผู้ถือหน่ วย
ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่บริ ษทั จัดกำร หรือ www.principal.th
➢ ผู้ลงทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น รวมนี้ เมื่ อ มี ควำมเข้ำใจในควำมเสี่ ยงของสัญ ญำซื้ อขำยล่ วงหน้ ำ และผู้ลงทุ น ควรพิ จำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วัตถุประสงค์กำรลงทุน และฐำนะกำรเงิ นของผูล้ งทุนเอง
➢ ในกรณี ที่ผสู้ นใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผูส้ นใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
➢ บริ ษทั จัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดกำรเช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั จัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพือ่ กองทุนเปิ ด โดยบริ ษทั จัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดควำมเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพือ่ บริษทั จัดกำรได้ที่บริษทั จัดกำร และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
➢ ผู้ล งทุ น สำมำรถตรวจดู ข้ อ มู ล ที่ อ ำจมี ผ ลต่ อ กำรตั ด สิ นใจลงทุ น เช่ น กำรท ำธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th
➢ บริ ษทั จัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่สมำคม
บริ ษทั จัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้ องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้บริ ษัทจัดกำรทรำบ เพื่อที่ บริ ษทั จัดกำรจะสำมำรถกำกับและ
ดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้
➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทำกำรของบริ ษทั จัดกำรหรือโดย
ผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษทั จัดกำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่ ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริ ษทั
จัดกำร
➢ ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำย
และรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด ที่ ที่อยู่ 44 อำคำร ธนำคำรซี ไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนน
หลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
➢ บริ ษทั จัดกำรและ/ หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริ ษทั จัดกำรแต่งตัง้ อำจพิ จำรณำขอข้อมูล เอกสำร หลักฐำน
เพิ่ มเติ มจำกผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมคำจำกัดควำมของ
กฎหมำยหรือตำมที่ หน่ วยงำนที่ มีอำนำจกำหนด ทัง้ ก่ อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ นของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ
หรือกำรตี ควำม หรือกำรสังกำรของหน่
่
วยงำนผู้มีอำนำจ ทัง้ นี้ บริ ษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมี
หน้ ำที่ ต้องทำควำมรู้จกั ตัวตนของลูก ค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิ สูจน์ เพื่อทรำบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำ (Client Due
Diligence : CDD)โดยผูส้ นใจสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ ำที่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกำรรูจ้ กั
ตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิ สูจน์ ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้ บริ ษัทจัดกำรและหรือผู้สนั บสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงิ นดังกล่ำว บริ ษทั จัดกำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้ กำรเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริ กำรใหม่ กำรทำธุรกรรมของลูกค้ำเดิ ม และ
กำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ กำรดำเนิ นกำรอื่นๆ ตำมที่หน่ วยงำนผูม้ ีอำนำจกำหนดแนวทำง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด
สอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

