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้ งชีพ
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชัน
่ เพื่ อการเลีย
Principal Balanced Allocation Retirement Mutual Fund
30 เมษายน 2565
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL BARMF

ระดับความเสี่ยง

8 (เสี่ยงสูงมาก)

ประเภทโครงการ

กองทุน ผสม, กองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ

วันที่ จดทะเบียนกองทุน

27 ธัน วาคม 2554

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (ไม่เกิน 79%)
การป้องกันความเสี่ยงจาก

เต็มจํานวน

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 3.98 ล้านบาท
ปัจจุบัน
มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ/หน่ วย

12.4704 บาท

ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
2. ความเสี่ย งทางธุรกิ จ
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของ
ผู้ ออกตราสาร

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากั ด (มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํา กัด

ประเภทกองทุ นรวมตามที่

Aggressive Allocation

แสดงในข้อมูลที่ ใช้เปรียบเทียบ
รวม ณ จุด ขาย
……………………………………………………………………………………

ข้อมูลการซือ
้ /ขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การถึ งเวลา
15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่า ของการซื้อ
ครั้งแรก

1,000 บาท*

ครั้งถัดไป

ไม่กําหนด

วันทําการขายคืน

กองทุน เปิดพริน ซิเพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชั่ นเพื่ อการเลี้ย งชีพ มี น โยบายที่ จะ
ลงทุน ในหรือมีไว้ ซึ่งตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุ น
หรือตราสารของกองทุ นรวมในประเทศ อาทิ กองทุนรวมทองคํ า กองทุ นรวม
สิน ค้า โภคภั ณ ฑ์ และ กองทุน อีที เอฟที่ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศ
ไทย เป็ น ต้น ตลอดจนยั งอาจลงทุ น ในหน่ว ยลงทุ น หรื อตราสารของกองทุ น
รวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนอสั งหาริมทรัพย์
และ/หรื อ หน่ ว ย private equity ตามประกาศสํ า นั ก งานคณ ะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมถึง เงิน ฝากหรื อตราสารที่ เที ย บเท่ า เงิ น สด ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
อนุ พั นธ์ ตลอดจนหลั กทรัพ ย์หรื อทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่น
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อหลายอย่ า ง ทั้ ง นี้ ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ สั ดส่ วนการลงทุน และ
กลยุท ธ์การลงทุน ขึ้นอยู่ กับดุลยพิ นิ จของบริษัท จัดการกองทุนรวม ตามความ
เหมาะสมแก่ส ภาวะการลงทุน และการคาดการณ์ส ภาวะการลงทุน ในแต่ ละขณะ
อย่ า งไรก็ ตาม กองทุ น จะลงทุ น ในกองทุ น รวมทองคํา ไม่เ กิน ร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
……………………………………………………………………………………

ผลการดําเนิ นงานของกองทุน

วันทําการซื้อ

นโยบายการลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การถึ งเวลา
15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่า ของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้ นตํ่า

ไม่กําหนด

รับเงิ นค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืน
เงิน T+4 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/
LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)

*การปรับขั้นตํ่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป

……………………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่ วยลงทุ น)*
ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยน

ไม่มี

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุร กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้วม
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุ นรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.61% (ปั จจุ บน
ั 1.070%)

ผูด
้ ูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.036%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.075%)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ**

ไม่เกิน 2.14% (ปั จจุ บัน 0.963%)***

รวมค่า ใช้ จ่ายทั้ งหมด

ไม่เกิน 2.14% (ปั จจุ บัน 2.144%)***

*ข้อมูล 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม
ภาษีธร
ุ กิ จเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้ แล้ว
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่า ธรรมเนียมต่างๆที่เ กิดขึ้น จากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้ จ่ายรวมเป็น อัตราเฉพาะที่ ประมาณการได้
เท่านั้น ส่วนค่า ใช้ จา่ ยที่เรียกเก็บจริ งเป็นอั ตราที่รวมทั้งที่ ประมาณการได้
และประมาณการไม่ได้
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชั่นเพื่ อการเลี้ย งชีพ
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ชื่อทรัพย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุ นรวมลงทุน

1. พั นธบั ตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น
อายุไม่เกิน 1 ปี 60.32%
2. หุ้นสามัญ 39.65%
3. บั ญชีเ งินฝากออมทรัพย์ 0.27%
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้า งรับ/ค้างจ่าย)
-0.24%

ผลการดําเนิ นงาน

อันดับความ
% ของ NAV
น่าเชื่อถือ

ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก
พั นธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 17/95/65 :
CB22801A

N/A

17.58

พั นธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 10/91/65 :
CB22609A

N/A

15.08

พั นธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 5/91/65 :
CB22505A

N/A

5.03

พั นธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 13/91/65 :
CB22630A

N/A

5.03

พั นธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 14/91/65 :
N/A
CB22707B
หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ

5.03

ดูข้อมู ลที่เป็นปั จจุ บันได้ที่ www.principal.th
กองทุนนี้กระจุกตัวในผู้ ออก จึ งมีความเสี่ย งที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุน
จํานวนมาก

*ผลการดําเนินงานในอดี ต มิได้เ ป็นสิ่งยืนยันถึ งผลการดําเนิน งานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันได้ที่ www.principal.th
3 เดือน
0.83

6 เดือน
0.16

1 ปี1
1.14

0.90

1.08

1.88

3.67

4.02

Information Ratio

-1.07

-0.66

-2.25

-1.39

ความผันผวนของผลการดําเนิน งาน(%)

4.47

4.75

4.63

4.69

BARMF (%)
Benchmark (%)*
2

1

ผลการดําเนิ นงานย้อนหลั ง
3 ปี1
5 ปี1
0.36
0.92

YTD
0.37

10 ปี1
2.23

ตั้งแต่ จัดตั้ งกองทุ น1
2.16

4.24

4.98

5.68

-1.43

-1.32

-0.62

-0.78

8.76

7.75

6.05

5.67

ผลตอบแทนที่มีอายุเกิน หนึ่งปี จะแสดงเป็น ผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

2

Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้ จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทีย บกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใ ช้: STGovBond Index 60% + SET TRI Index 40% (Source: Bloomberg ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) มี ผลตั้ งแต่วันที่
11 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป ก่ อนหน้านั้นใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond Index 30% + MTMCorpBBBup Index 30% + SET TRI Index 40%
(10 มิ.ย. 2562 -10 ก.พ. 2563)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•

ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ควรศึกษาข้อมู ลเกี่ ยวกับสิท ธิประโยชน์ท างภาษีที่ร ะบุไว้ในคู่ มือการลงทุน ในกองทุ น รวมดั งกล่าวด้ว ยหากไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขการลงทุ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

•

การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใ ช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ ย งของการลงทุ น ผู้ ลงทุ น อาจได้ รับเงิน ลงทุน คืน มากกว่า หรื อน้ อยกว่ าเงิน ลงทุ น เริ่ม แรกก็ ไ ด้ ดั งนั้ น
ผู้ลงทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี้ เมื่อเห็ นว่า การลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เหมาะสมกั บวั ตถุ ประสงค์การลงทุ นของผู้ลงทุน และผู้ ลงทุน ยอมรับความเสี่ย งที่อาจเกิ ดขึ้ น
จากการลงทุนได้

•
•

ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่า ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนั งสือชี้ชวน
ผู้ลงทุ นควรศึกษาข้อมู ลในหนังสื อชี้ชวนให้เ ข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้ เป็นข้ อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกั บผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

•

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

•

เอกสารฉบั บนี้จัดทํ าขึ้ น เพื่ อวัตถุ ประสงค์ ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็ น การทั่ วไป โดยไม่ มุ่ งหมายให้ ถือเป็น คําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทํา การซื้ อ และ/
หรื อ ขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ า นการลงทุ น ประเภทต่ า ง ๆ ตามที่ ป รากฏในเอกสารฉบั บนี้ และไม่ ถือเป็ น การให้ คํา ปรึ กษาหรื อคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บการทํ า ธุ ร กรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ของบริษัทต่า ง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชีช
้ วน โครงการ และข้อผู กพั นได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึ ง 17.00 น. วัน จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวั นหยุดนักขั ตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุ น พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็ บไซต์: www.principal.th

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
Principal Balanced Allocation Retirement Mutual Fund
PRINCIPAL BARMF
กองทุนผสม
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้
ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนรวมในประเทศ อาทิ กองทุนรวมทองคํา กองทุนรวมสินค้า
โภคภัณฑ์ และ กองทุนอีทเี อฟทีซ่ ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น ตลอดจนยังอาจลงทุนในหน่วยลงทุนหรือ
ตราสารของกองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วย private equity ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงเงินฝากหรือตราสารทีเ่ ทียบเท่าเงินสด ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตลอดจน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทัง้ นี้ ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้ นี้ สัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั
จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมแก่สภาวะการลงทุนและการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม
กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมทองคําไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนีท้ ผี่ ูอ้ อกมีสทิ ธิ ์ในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ทผี่ ูถ้ อื
มีสทิ ธิเรียกให้ผูอ้ อกชําระหนี้คนื ก่อนกําหนด (puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็ นอัตราทีผ่ นั แปร
ตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มกี ารกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่ ้างอิงกับปั จจัย
อ้างอิงอื่นเพิม่ เติม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสี นิ ค้าหรือตัวแปรตามหลักเกณฑ์ทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Hedging) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด และจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน (Fully Hedge) และอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ทีแ่ ฝงอยู่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีเ่ ป็ น
Puttable/Callable เท่านัน้
นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาทําธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และยังอาจลงทุนในตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหรือผูอ้ อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรืออาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั และในบางโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

กองทุนมีวตั ถุประสงค์ในการระดมทุนจากผูล้ งทุนเพื่อเป็ นการส่งเสริมการออมระยะยาวภายหลังการเกษียณอายุทํางาน
ของประชาชนทัวไป
่ โดยนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อทีจ่ ะให้ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมจากการลงทุน ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ไปจนถึงอายุ 55 ปี บริบูรณ์ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุน และทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ ต่ี ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ ง
ของการลงทุนในต่างประเทศได้
ผูท้ มี่ เี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน (สูงสุด 5 แสนบาท) หรือยังใช้สทิ ธิ
ประโยชน์ไม่เต็มที่
ผูท้ ตี่ ้องการลงทุนเผื่อเตรียมไว้สําหรับหลังเลิกทํางานหรือเกษียณ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

เนื่ อ งจากกองทุ น มีน โยบายลงทุ น ในต่ างประเทศ กองทุ น อาจมีความเสี่ย งด้านอัต ราแลกเปลี่ย น ผู้ ล งทุ น อาจ
ขาดทุ น หรือ ได้ร ับ กํ าไรจากอัต ราแลกเปลี่ย น/หรือ ได้ร ับ เงิน คื น ตํ่ ากว่ าเงิน ลงทุ น เริ่ม แรกได้ แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม
กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน
เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของ
ราคาหลัก ทรัพ ย์ ที่ ก องทุ น หลั ก ลงทุ น ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ต่ อ เงิน ลงทุ น ของ
ผูล้ งทุน
ผู้ล งทุ น ควรศึกษาข้อ มูล เกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ท างภาษี ที่ระบุ ไว้ในคู่มือ การลงทุน ในกองทุน รวมดังกล่ าวด้ว ย
หากไม่ปฏิบ ัติตามเงื่อนไขการลงทุ น ผู้ลงทุ นจะไม่ไ ด้ร ับสิท ธิประโยชน์ ท างภาษี และจะต้ อ งคืนสิท ธิประโยชน์
ทางภาษี
ผู้ล งทุ น ไม่ ส ามารถนํ าหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ย งชี พ ไปจํ าหน่ าย จ่ าย โอน จํ านํ า หรือ นํ าไป
เป็ นหลักประกัน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA/A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีทกี่ องทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นัน้ เกินกว่า
20% ของ NAV

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

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

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง fx
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)

4

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/64 : CB22127A

22.86

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 49/91/64 : CB22310A

11.42

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/64 : CB22106B

4.57

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/64 : CB22203B

4.57

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/64 : CB22331A

4.57

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ ในประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

61.69%

AA/AA(tha)
A/A(tha)
BBB/BBB(tha)
unrated
0

0.2

0.4

0.6

0.8

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็ นอัตราเฉพาะทีป่ ระมาณการได้เท่านัน้ ส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจริงเป็ นอัตราที่
รวมทัง้ ทีป่ ระมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) อัตราผลตอบแทนของ SET Total Return Index 40%
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (ThaiBMA Shortterm Government Bond Index) 60%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -25.45%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 7.75% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 2.55% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

10ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

8.13%

0.45%

95

0.97%

75

8.13%

50

1.11%

95

1.00%

95

2.20%

95

2.19%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั

7.15%

1.46%

50

2.40%

50

7.15%

50

5.21%

25

4.64%

5

5.83%

25

5.78%

ความผันผวนของกองทุน

4.92%

4.60%

50

4.86%

50

4.92%

50

8.83%

50

7.75%

50

6.11%

25

5.71%

ความผันผวนของตัวชี้วดั

4.82%

4.13%

25

4.42%

50

4.82%

50

8.43%

50

7.29%

50

7.27%

50

7.02%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
27 ธันวาคม 2554
ไม่กําหนด
1,000 ล้านบาท (4.37 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 เมษายน 2564
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 10 พฤษภาคม 2564
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 16 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 16 กันยายน 2558
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 16 กันยายน 2558
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์ วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 สิงหาคม 2564
0.7124

PTR

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท*
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
*การปรับขัน้ ตํา่ การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+4 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk)
ความเสีย่ งทางธุรกิจ คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในของ
บริษทั ทีท่ ําให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษทั เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลทําให้มูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษทั นัน้ ลดตํ่าลง ซึ่งอาจ
เป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งจากการทีผ่ ูอ้ อกตราสารหรือผูค้ ํ้าประกันตราสารทีก่ องทุนไปลงทุน จะปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด ซึ่งมีผลให้มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนลดลงได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ ูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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