
กองทุนเป ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม          31 พฤษภาคม 2563  
กองทุนเป ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม 

31 พฤษภาคม 2563 

ข้อมูลกองทุน 

ชื"อย่อ PRINCIPAL iBALANCED 

ระดับความเสี"ยง 5 (เสี"ยงปานกลางค่อนข้างสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนผสม 

วันที"จดทะเบียนกองทุน  6 กันยายน 2556 

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%) 
การป#องกนัความเสี"ยงจาก ขึ$นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

อัตราแลกเปลี"ยน     

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท 

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 773.96 ล้านบาท 

ป$จจุบัน   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ/ิหน่วย   

  ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน 12.0707 บาท 

  อัตโนมัต ิ

  ชนิดจ่ายเงินป$นผล 12.0174 บาท 

  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 12.1139 บาท 

ความเสี"ยงที"เกี"ยวขอ้ง 1. ความเสี"ยงจากการดําเนินงาน   

2. ความเสี"ยงจากความสามารถในการชําระหนี$ของผู ้
   ออกตราสาร 

  3. ความเสี"ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 
  4. ความเสี"ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 
  5. ความเสี"ยงจากอัตราดอกเบี$ย 

  6. ความเสี"ยงของประเทศที"ลงทุน 

  7. ความเสี"ยงของอัตราแลกเปลี"ยน 

  8. ความเสี"ยงจากการทาํสัญญาซื$อขายล่วงหน้า 
นโยบายจ่ายเงินป$นผล พิจารณาจ่ายไม่เกินป&ละ 12 ครั$ง (เฉพาะหน่วยลงทุน

ชนิดจ่ายเงินป'นผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) 
  ทั งนี  โปรดศึกษารายละเอียดเงื"อนไขการจ่ายเงิน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซิเพิล จํากัด 

ประเภทกองทุนรวมตามที" Moderate Allocation 

แสดงในข้อมูลที"ใช้เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานของกองทุน 

รวม ณ จุดขาย  

ข้อมูลการซื%อ/ขายหน่วยลงทุน 

วันทําการซื%อ  ทุกวันทําการ ตั$งแต่เวลาเริ"มทําการถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าขั%นตํ"าของการซื%อ  

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน 1,000 บาท 

 อัตโนมัต ิ

ชนิดจ่ายเงินป$นผล 1,000 บาท 

 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1 บาท 

วันทําการขายคืน  กรณีรับซื$อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ไม่เกิน 12 ครั$งต่อป& (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ) โดยค่ารับซื$อคืนหน่วยลงทนุอัตโนมัติจะ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามที"ระบุไว้ 
ภายใน 5 วันทาํการ 
กรณีปกติ 

   ทุกวันทําการ ตั$งแต่เวลาเริ"มทําการถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าขั%นตํ"าของการขาย ไม่กําหนด 

ยอดคงเหลือขั%นตํ"า  ไม่กําหนด 

รับเงินค่าขายคืน  T+5 นับจากวันคํานวณราคารับซื$อคืนหน่วยลงทุน 
(หรือ T+6 คือ 6 วันทาํการหลังจากวันทํารายการ
ขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร  CIMBT/ SCB/ 

KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ 

TBANK 

 

 

 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ"งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี$ ตราสารกึ"งหนี$
กึ"งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงินฝาก และ/หรือ
หลักทรัพย์ หรือทรัพยส์ินอื"นได้ทั$งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private 

equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื"น
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที"สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมี
สัดส่วนการลงทุนตั$งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ"งสัดส่วนการ
ลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ$นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื"อสร้างผลตอบแทนที"ดีจากการลงทนุ และ
คํานึงถึงความเสี"ยงที"จะเกิดขึ$นเป*นสําคญั 

ทั$งนี$ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ"งอยูภ่ายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุน
รวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทนุรวมต้นทาง (circle investment) และห้าม
กองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทนุรวมอื"นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ
เดียวกัน (cascade investment) 

กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ"งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ (cross investing fund) ได้  โดยมีผลตั$งแต่วันที" 6 พ.ย.62 เป*น
ต้นไป 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย   

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไม่เกิน 1.07% (ป'จจุบัน 1.00%) 
ชนิดจ่ายเงินป$นผล   ไม่เกิน 1.07% (ป'จจุบัน 1.00%) 

 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรบัซื%อคืน  

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 (เรียกเก็บเฉพาะกรณีขายคืนปกติ) 
 ชนิดจ่ายเงินป$นผล   ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี"ยน ตามเงื"อนไขการขาย และรับซื$อคืนหน่วย

ลงทุน 

*ค่าธรรมเนียมเป*นอัตราที"รวมภาษีมูลคา่เพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื"นใด 

 ในทาํนองเดียวกันไว้แล้ว 

 ทั$งนี$ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน  
 (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื$อคืน 

 หน่วยลงทุนซํ$าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมมีูลค่าทรัพย์สิน 

 สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้าน 

 บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื$อคืนหน่วยลงทนุจากเงิน 

 ลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที"กองทุนต้นทางกําหนดเทา่นั$น โดยกองทุนปลายทาง 

 จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื$อคืนเพิ"มเติมอีก เป*นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื"อเดิมคือกองทุนเป ดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม  

การเปลี"ยนชื"อมีผลตั%งแต่วันที" 10 มิถุนายน 2562 เป'นต้นไป 

Class R Class C Class D 



กองทุนเป ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม          31 พฤษภาคม 2563  

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Unit Trust - Fixed Income - Domestic

  40.59% 

2. Unit Trust - Equity - Domestic

   23.96% 

3. Unit Trust - Real Estate - Domestic

   23.90% 

4. Unit Trust – Gold 6.47% 

5. Exchange Traded Fund - Equity -    

   Domestic 3.88% 

6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.19% 

7. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 0.01% 

ชื"อทรพัยส์ินและการลงทุนสูงสุด 5 อนัดับแรก 
% ของ 
NAV 

กองทุนเป ดพรินซิเพิล คอร์ ฟ กซ์ อินคัม : PRINCIPAL iFIXED-X 27.46 

กองทุนเป ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี$ อินคัม : PRINCIPAL iPROP-X 23.90 

กองทุนเป ดพรินซิเพิล เดลี" อินคัม พลัส : PRINCIPAL DPLUS-X 13.13 

กองทุนเป ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี$ : PRINCIPAL GEF-X 9.75 

กองทุนเป ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม : PRINCIPAL iGOLD-X 6.47 

หมายเหตุ :  เป*นข้อมูล ณ วันที" 31 พฤษภาคม 2563 ทั$งนี$ ผู้ลงทุนสามารถดู 

              ข้อมูลที"เป*นป'จจุบันได้ที" www.principal.th 

                            ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 

 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป+1     3 ป+1 5 ป+1 ตั%งแต่จัดตั%งกองทนุ1 

iBALANCED-R (%) -5.95 -2.54 -5.84 -4.76 -0.28 1.79 2.84 

Benchmark (%) * -3.32 0.65 -3.00 -0.95 2.12 2.93 4.31 

Information Ratio2 -0.80 -1.23 -0.79 -0.68 -0.53 -0.26 -0.32 

ความผันผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 15.05 18.82 13.88 10.69 10.81 9.12 8.95 

iBALANCED-D (%) n/a -2.54 n/a n/a n/a n/a -5.65 

Benchmark (%) * n/a 0.65 n/a n/a n/a n/a -3.27 

Information Ratio2 n/a -1.23 n/a n/a n/a n/a -0.83 

ความผันผวนของผลการดําเนนิงาน (%) n/a 18.82 n/a n/a n/a n/a 16.98

iBALANCED-C (%) -5.95 -2.54 -5.84 -4.80 n/a n/a -5.40 

Benchmark (%) * -3.32 0.65 -3.00 -0.95 n/a n/a -0.99 

Information Ratio2 -0.80 -1.23 -0.79 -0.69 n/a n/a -0.97 

ความผันผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 15.05 18.82 13.88 10.68 n/a n/a 9.36 

1% ต่อป& (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั$งมาแล้ว 1 ป&ขึ$นไป 
2Information Ratio:  แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื"อเทียบกับความเสี"ยง 

*เกณฑ์มาตรฐานที"ใช้: GovBond 1-3Yrs NTR Index 40.00% + SET TRI Index 15.00% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15.00% + Gold 

London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5.00% + SET PF&REIT TRI Index 12.50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.50% 

(source: ThaiBMA, The Stock Exchange of Thailand, Bloomberg, BOT, MorningStar Direct ณ วันที" 31 พฤษภาคม 2563) 

คําอธิบายเพิ"มเติม 

1. การเปลี"ยนเกณฑ์มาตรฐานที"ใช้วัดผลการดําเนนิงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมดีขึ$นเมื"อเปรียบเทียบตัวชี$วัดมาตรฐาน เนื"องจากตราสารหนี$
ที"กองทุนลงทนุบางส่วนไมม่ีภาระภาษี ขณะที"ตัวชี$วัดมาตรฐานใหมค่ํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี$ทั$งหมดเสียภาษี 

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ"งจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี$ไทย (ThaiBMA) ตั$งแต่วันที" 20 สิงหาคม 2562 

**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป*นสิ"งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อป+ของ NAV)* 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไม่เกิน 2.14% (ป'จจุบัน 1.8727%) 
 ชนิดจ่ายเงินป$นผล   ไม่เกิน 2.14% (ป'จจุบัน 1.8725%) 

 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไม่เกิน 2.14% (ป'จจุบัน 1.8727%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไม่เกิน 0.11% (ป'จจุบัน 0.0321%) 
 ชนิดจ่ายเงินป$นผล   ไม่เกิน 0.11% (ป'จจุบัน 0.0321%) 

 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไม่เกิน 0.11% (ป'จจุบัน 0.0321%) 
นายทะเบียน 

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไม่เกิน 0.54% (ป'จจุบัน ยกเว้น)** 

 ชนิดจ่ายเงินป$นผล   ไม่เกิน 0.54% (ป'จจุบัน ยกเว้น)** 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไม่เกิน 0.54% (ป'จจุบัน ยกเว้น)** 
ค่าใช้จ่ายอื"นๆ 

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 2.14% (ป'จจุบัน 0.059%) 
 ชนิดจ่ายเงินป$นผล   ไม่เกิน 2.14%  
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไม่เกิน 2.14% (ป'จจุบัน 0.059%) 
รวมค่าใช้จ่ายทั%งหมด   

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไม่เกิน 3.21% (ป'จจุบัน 2.2848%) 
 ชนิดจ่ายเงินป$นผล   ไม่เกิน 3.21% (ป'จจุบัน 1.9046%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม    ไม่เกิน 3.21% (ป'จจุบัน 2.2848%) 
*ข้อมูล 1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62; ค่าธรรมเนียมเป*นอัตราที"รวมภาษีมูลคา่เพิ"ม  
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื"นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 

**มีผลตั$งแต่วันที" 3 ก.พ. 63 เป*นต้นไป 

ทั$งนี$ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน 
(กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซํ$าซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมมีูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที"กองทุนต้นทางกําหนด
เท่านั$น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการจัดการเพิ"มเติมอีก เป*น
ต้น 

 

 

ชื"อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป*นสิ"งยืนยันถึงผลการดําเนนิงานในอนาคต 

หมายเหตุ : เป*นข้อมูล ณ วันที" 31 พฤษภาคม 2563 ทั$งนี$ ผู้ลงทุนสามารถด ู

             ข้อมูลที"เป*นป'จจุบันได้ที" www.principal.th 



กองทุนเป ดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม          31 พฤษภาคม 2563  

 

ประวัติการจ่ายเงินป$นผล/ การรับซื%อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั%งที" วันป ดสมุดทะเบียน 

อัตราการรับซื%อคืนหน่วยลงทนุอัตโนมตัิ 
(บาท/หน่วย) 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R) ชนิดจ่ายเงินป$นผล (Class D) 

ครั$งที" 1 Q2/2555 29 มิ.ย. 55 - - 

ครั$งที" 2 Q3/2555 28 ก.ย. 55 - - 

ครั$งที" 3 Q4/2555 28 ธ.ค. 55 - - 

ครั$งที" 4 Q1/2556 29 มี.ค. 56 - - 

ครั$งที" 5 Q2/2556 28 มิ.ย. 56 - - 

ครั$งที" 6 Q3/2556 30 ก.ย. 56 - - 

ครั$งที" 7 Q4/2556 27 ธ.ค. 56 0.20 - 

ครั$งที" 8 Q1/2557 31 มี.ค. 57 0.19 - 

ครั$งที" 9 Q2/2557 30 มิ.ย. 57 0.20 - 

ครั$งที" 10 Q3/2557 30 ก.ย. 57 0.21 - 

ครั$งที" 11 Q4/2557 30 ธ.ค. 57 0.22 - 

ครั$งที" 12 Q1/2558 31 มี.ค. 58 0.21 - 

ครั$งที" 13 Q2/2558 30 มิ.ย. 58 0.22 - 

ครั$งที" 14 Q3/2558 30 ก.ย. 58 0.08 - 

ครั$งที" 15 Q4/2558 30 ธ.ค. 58 0.08 - 

ครั$งที" 16 Q1/2559 31 มี.ค. 59 0.08 - 

ครั$งที" 17 Q2/2559 30 มิ.ย. 59 0.08 - 

ครั$งที" 18 Q3/2559 30 ก.ย. 59 0.09 - 

ครั$งที" 19 Q4/2559 30 ธ.ค. 59 0.09 - 

ครั$งที" 20 Q1/2560 31 มี.ค. 60 0.09 - 

ครั$งที" 21 Q2/2560 30 มิ.ย. 60 0.09 - 

ครั$งที" 22 Q3/2560 29 ก.ย. 60 0.09 - 

ครั$งที" 23 Q4/2560 29 ธ.ค. 60 0.10 - 

ครั$งที" 24 Q1/2561 30 มี.ค. -61 0.11 - 

ครั$งที" 25 Q2/2561 29 มิ.ย. 61 0.11 - 

ครั$งที" 26 Q3/2561 28 ก.ย. 61 0.10 - 

ครั$งที" 27 Q4/2561 28 ธ.ค. 61 0.10 - 

ครั$งที" 28 Q1/2562 29 มี.ค. 62 0.09 - 

ครั$งที" 29 Q2/2562 28 มิ.ย. 62 0.10 - 

ครั$งที" 30 Q3/2562 30 ก.ย. 62 0.10 - 

ครั$งที" 31 Q4/2562 30 ธ.ค. 62 0.10 - 

ครั$งที" 32 Q1/2563 31 มี.ค. 63 0.05 0.05 

 รวม  3.18 0.05 

หมายเหตุ : เป*นข้อมูล ณ วันที" 31 พฤษภาคม 2563 

             ทั งนี  โปรดศึกษารายละเอียดเงื"อนไขการจ่ายเงินป#นผลเพิ" มเติมในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ"มเติมรับหนังสือชี$ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที"บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื$อคืนหน่วยลงทุน ได้ที"  
โทร 0-2686-9595 ตั$งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั$น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

· การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี"ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ"มแรกก็ได้ ดังนั$น  
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี$ เมื"อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี$ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ$น
จากการลงทุนได้ 

· ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที"กําหนดไว้ในหนังสือชี$ชวน 

· ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี$ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี$ชวนไว้เป*นข้อมูล เพื"อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื"อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื$อหน่วยลงทุน 

· ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื"อนไข ผลตอบแทนและความเสี"ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

· เอกสารฉบับนี$จัดทําขึ$นเพื"อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป*นการทั"วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป*นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื$อ และ/หรือ 
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที"ปรากฏในเอกสารฉบับนี$ และไม่ถือเป*นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี"ยวกับการทําธุรกรรมที"เกี"ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที"ระบุไว้ในเอกสารนี$แต่อย่างใด 
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ขอ้มลู ณ วนัที- 31 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกนั ภายใต้ข้อกาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั 

 Principal Balanced Income Fund 

PRINCIPAL iBALANCED 

(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : PRINCIPAL iBALANCED-C) 

กองทุนผสม 

กองทุนรวมที มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนใน 

กองทุนรวมอื นภายใต้บลจ.เดียวกนั 

(Cross Investing Fund) 

กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยง ทั !งในและต่างประเทศ 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

 

            

            

       

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

ข้อมูลอื นๆ 

กองทุนรวมนี!เหมาะกบัใคร? 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที ลงทุน 

หนังสือชี!ชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญั 
ข้อมูล ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบัการรบัรอง CAC 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  
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คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ�งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี� ตราสารกึ�งหนี�กึ�งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ เงนิฝาก และ/
หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื!นได้ทั "งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื!นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืตามที!สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนได ้โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมสีดัส่วนการลงทุนตั "งแต่ 
#-$## ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ!งสดัส่วนการลงทุนตามนโยบายดงักล่าวขึ"นอยู่กบัการตดัสนิใจของผูจ้ดัการ
กองทุนตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื!อสรา้งผลตอบแทนที!ดจีากการลงทุน และคํานึงถงึความเสี!ยงที!
จะเกดิขึ"นเป็นสาํคญั 

ในส่วนของตราสารหนี"กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี" ตราสารทางการเงนิ ที!ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนั
การเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที!ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถอืจากสถาบนัการ     จดัอนัดบัความน่าเชื!อถอืที!ไดร้บัการ
ยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื!อถอืของตราสารหรอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที!
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

ทั "งนี" กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ!งอยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไม่เกนิรอ้ยละ $## ของมลูค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และ
หา้มกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื!นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั (cascade investment) 

นอกจากนี" กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื!น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื!นตามที!ระบุไว้ในโครงการหรอื
ตามที!คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื"อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื!อเพิ!มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั "น กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื!น ๆ ที!เกี!ยวขอ้ง เช่น ทศิทาง
ราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสี!ยง เป็นตน้ 

ในกรณีที!มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื"อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื!อป้องกนัความเสี!ยงจาก
อตัราแลกเปลี!ยน (Hedging) โดยขึ"นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ!งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิใน
ขณะนั "น และปัจจยัอื!นที!เกี!ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสี!ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหาก
ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนอาจไม่เป็นไปเพื!อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืทํา
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที!อาจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนกไ็ด้ 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัที!ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และ   ตราสารหนี"ที!
ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี"ที!มอีนัดบัความน่าเชื!อถือของตราสารหรอืผู้ออก 
(Issue/Issuer) ตํ!ากว่าที!สามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) อย่างไรกต็าม กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยห์รอื
ตราสารดงักล่าวไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ $% ของมลูค่าทรพัยสุ์ทธขิองกองทุน  
กองทุนอาจทําธุรกรรมการยมืและให้ยมืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื"อโดยมีสญัญาขายคนื (Reverse Repo)  และการ
กู้ยืมและการขายโดยมีสญัญาขายคืน (Repo) ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ!งตราสารที!มีลกัษณะของสญัญาซื"อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ประเภท puttable/callable bond รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื!นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื!นอย่างใดอย่างหนึ!งหรอืหลายอย่างตามที!ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด 

กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ �งอยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ (cross investing fund) ได ้ 
โดยมผีลตั !งแต่วนัที � 6 พ.ย."# เป็นตน้ไป 

กลยุทธใ์นการบริหารกองทุน 

มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื!อนไหวตามดชันีชี"วดั และในบางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันี"ชี"วดั 
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  กองทุนรวมนี เหมาะกบัใคร? 

-   เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัที!บรษิทัจดัการกําหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนสาํรองเลี"ยงชีพ 

    กองทุนส่วนบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทนุกลุ่มยนิูตลงิค ์รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื!นที!บรษิทัจดัการประกาศ 

    เพิ!มเตมิในอนาคต เป็น ตน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม 

    ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

-   ผูล้งทุนที!คาดหวงัผลตอบแทนที!เหมาะสม และสามารถรบัความเสี!ยงของตราสารทุน ตราสารหนี" รวมถงึทรพัยส์นิอื!นที!กองทนุ
สามารถลงทุนได ้โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสี!ยงจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้

-   ผูล้งทุนที!สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที!กองทุนรวมไปลงทุน ซึ!งอาจจะปรบัตวัเพิ!มสงูขึ"นหรอืลดลงจนตํ!ากว่ามลูค่าที! 
    ลงทุนและทาํใหข้าดทุน 

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะกบัใคร  

-   ผูล้งทุนที!เน้นการไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงนิที!แน่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

ทาํอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี"ยงของกองทุนนี  
- อ่านหนงัสอืชี�ชวนฉบบัเตม็หรอืสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสี!ยงของกองทุนรวมนี�ดพีอ 
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คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

- เนื!องจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศไดบ้างส่วน กองทุนอาจมคีวามเสี!ยงดา้นอตัราแลกเปลี!ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุน
หรอืไดร้บักําไรจากอตัราแลกเปลี!ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ!ากว่าเงนิลงทุนเริ!มแรกได้ 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้าเพื!อเพิ!มประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี!ยงมากกว่า 

กองทุนรวมที!ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เนื!องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนที!น้อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุน
ในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

- การเปลี!ยนแปลงของอตัราแลกเปลี!ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื!อ
ป้องกนัความเสี!ยงที!เกี!ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี!ยนเงนิตรา ที!อาจเกดิขึ�นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจที!ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ!งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี!ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ!ากว่าเงนิลงทุนเริ!มแรกได้ 

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ!งสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ที!มิได้มีวัตถุประสงค์เพื!อลดความเสี!ยง ทําให้กองทุนรวมนี�มี 
ความเสี!ยงมากกว่ากองทุนรวมอื!นที!ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง เนื!องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนที!น้อยกว่าจงึมกํีาไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนที!ตอ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี!ยงไดสู้ง
กว่าผูล้งทุนทั !วไป 

- เนื!องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี�ที!มอีนัดบัความน่าเชื!อถอืตํ!ากว่าอนัดบัที!สามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade) หรอืที!ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถือ (Unrated Bond) ซึ!งตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถชําระคนืเงนิต้นและ
ดอกเบี�ยตามจาํนวนหรอืเวลาที!กําหนด ผูล้งทุนอาจมคีวามเสี!ยงจากการผดินัดชาํระหนี�ของผูอ้อกตราสาร ซึ!งส่งผลใหผู้ล้งทุน
ขาดทุนจากการลงทุนได ้อย่างไรกต็ามกองทุนสามารถลงทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสุ์ทธขิองกองทุน 

- กองทุนนี�มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บรษิทัจดัการเดยีวกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน ซึ!งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การ
จดัการบรษิทัจดัการเดยีวกนั 
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ปัจจยัความเสี ยงที สาํคญั 

ความเสี ยงจากการผิดนัดชาํระหนี!ของผู้ออกตราสาร 

อนัดบัความน่าเชื!อถอืสว่นใหญ่ของกองทุน 

 

 

 

 

 ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)         
                

 *ค่าSD แสดงความผนัผวนของกองทุน  
  ยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตั �งแตจ่ดัตั �งกองทุน 

  กรณียงัไม่ครบ5ปี) 

 ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของอตัราแลกเปลี ยน 

 การป้องกนัความเสี!ยง fx 

 

   ความเสี ยงจากการกระจกุตวัลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ ง 

   การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสาร 

   (High Issuer Concentration Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOV/AAA AA,A BBB Non-investment grade/unrated 

      ตํ!า  สงู 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

      ตํ!า  สงู 

ทั �งหมด/เกอืบทั �งหมด บางส่วน ดุลยพนิิจ ไม่ป้องกนั 

      ตํ!า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

           

หมายเหตุ: แรเงากรณีที กองทุนต่างประเทศลงทุนในอนัดบัความน่าเชื อถอื (credit rating) 

นั "นเกนิกว่า 20% ของ NAV 



 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อทรพัยสิ์น %ของ NAV 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี" อนิคมั : PRINCIPAL iPROP-X 24.24 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี  อนิคมั พลสั : PRINCIPAL DPLUS-X 22.81 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี" : PRINCIPAL GEF-X 16.39 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ อคิวติี" : PRINCIPAL EEF-X 14.10 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั : PRINCIPAL iFIXED-X 11.01 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที�ลงทุน 

หมายเหตุ : ขอ้มลู ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 ทั "งนี"คุณสามารถดูขอ้มลูที เป็นปัจจุบนัไดท้ี  www.principal.th 

ชื�อทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
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ทั "งนี" หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการจดัการซํ"าซอ้นกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ#,$$$ ลา้นบาท และจดัสรรการลงทุน
ไปยงักองทุนปลายทางจาํนวน #$$ ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการจากเงนิลงทุน #,$$$ ลา้นบาท ในอตัราที 
กองทุนตน้ทางกําหนดเท่านั "น โดยกองทุนปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ มเตมิอกี เป็นตน้ 

 

 

 

 

รายการ สูงสุดไม่เกิน ปัจจุบนั 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ไม่เรยีกเกบ็ 

 ค่าธรรมเนียมการรบัซื"อคนืหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ไม่เรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี ยนหน่วยลงทุน ตามค่าธรรมเนียมขายและรบัซื"อคนื ตามค่าธรรมเนียมขายและรบัซื"อคนื 

การโอนหน่วยลงทุน ตามที นายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามที นายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราที รวมภาษมีลูค่าเพิ ม ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

ทั "งนี" หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื"อคนืหน่วยลงทุนซํ"าซอ้นกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้น
บาท และจดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจาํนวน 100 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื"อคนื
หน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอตัราที กองทุนตน้ทางกําหนดเท่านั "น โดยกองทุนปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื"อคนืเพิ มเตมิอกี เป็นตน้ 

ค่าธรรมเนียมที�เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 

ค่าธรรมเนียมที�เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื!อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

*ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนที คุณจะไดร้บั 

ดงันั "น คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 
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 * ผลการดําเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิ งยนืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard Deviation) คือ 6.71% ต่อปี 

*กรณีกองทุนจดัตั �งไม่ครบ  5 ปี จะแสดงค่าที!เกดิขึ�นนับตั �งแต่จดัตั �งกองทุน 

5. ความผนัผวนของส่วนต่างผลการดาํเนินงานและดชันีชี!วดั (Tracking Error : TE)  คือ 2.61% ต่อปี 

3. กองทุนนี!เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -8.72% 

     *กรณีกองทุนจดัตั �งไม่ครบ  5 ปี จะแสดงค่าที!เกดิขึ�นนับตั �งแต่จดัตั �งกองทุน 

2. ตวัชี!วดัที"ใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน : *มีผลตั !งแต่วนัที" 2 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป 

(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย (ThaiBMA 

          Government Bond Index (1-3 Year) ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 

(2) ค่าเฉลี!ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื!อการลงทุนใน  

          อสังหาริมทรพัย์ 50% + ดัชนี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรบัด้วยต้นทุนป้องกันความเสี!ยงอัตรา 

          แลกเปลี!ยนเพื!อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที!ลงทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 

(3) ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 

(4) ดชันี MSCI World Net TR USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสี!ยงอตัราแลกเปลี!ยนเพื!อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิ 

          บาท ณ วนัที!ลงทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 

(5) ดชันีราคาทองคํา London PM Fix ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี!ยงอตัราแลกเปลี!ยนเพื!อเทยีบกบัค่าสกุล 

          เงนิบาท ณ วนัที!ลงทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 

คาํอธบิายเพิ �มเตมิ 

 . การเปลี �ยนเกณฑ์มาตรฐานที �ใช้วดัผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ"นเมื �อเปรยีบเทยีบ
ตวัชี"วดัมาตรฐาน เนื �องจากตราสารหนี"ที �กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มภีาระภาษ ีขณะที �ตวัชี"วดัมาตรฐานใหม่คาํนวณจากสมมตฐิานตรา
สารหนี"ทั "งหมดเสยีภาษ ี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลงัหกัภาษี (Net TRN index) ซึ �งจดัทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี"ไทย (ThaiBMA) ตั "งแต่
วนัที � #$ สงิหาคม #%&# 

1. แบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน 



 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุน YTD 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี Percentile 
ตั  งแต่จดัตั  ง

กองทุน 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 3.32% -0.41% 75 -2.63% 95 3.30% 75 -2.66% 

ผลตอบแทนตวัชี วดั 6.88% -1.50% 95 -2.43% 75 6.84% 25 1.22% 

ควาผนัผวนของกองทุน 5.69% 5.58% 75 5.96% 75 5.69% 75 6.71% 

ความผนัผวนของตวัชี วดั 5.88% 5.80% 95 6.36% 95 5.88% 95 6.75% 

*เป็นขอ้มลู ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2562 คุณสามารถดูขอ้มลูที"เป็นปัจจุบนัไดท้ี" www.principal.th 

ผลตอบแทนที"มอีายุเกนิหนึ"งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

คาํอธบิายเพิ"มเตมิ 

1. การเปลี"ยนเกณฑ์มาตรฐานที"ใช้วดัผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ นเมื"อเปรยีบเทียบตัวชี วดัมาตรฐา น 
เนื"องจากตราสารหนี ที"กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มภีาระภาษ ีขณะที"ตวัชี วดัมาตรฐานใหม่คาํนวณจากสมมตฐิานตราสารหนี ทั  งหมดเสยีภาษี 

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี  (Net TRN index) ซึ" งจัด ทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) ตั  งแต่ว ันที"  
20 สงิหาคม 2562 

7. ผลการดาํเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมุด 

6. ประเภทกองทุนรวมเพื !อใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จดุขาย คือ Moderate Allocation 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

วนัที!จดทะเบียน 

อายุโครงการ 

จาํนวนเงินลงทุนของโครงการ 

ไม่ม ี

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
6 กนัยายน 2556 

ไม่กําหนด 

2,000 ลา้นบาท (157.33 ลา้นบาท) 
ซื อและขายคืนหน่วยลงทุน 

(บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื�อขายหน่วยลงทุนเป็น

วนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของ

ประเทศที !เกี !ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการที !

บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื�อขาย

หลกัทรพัยท์ี !ลงทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื !นๆที !เกี !ยวขอ้งกบั

การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี) 

วนัทาํการซื�อหน่วยลงทุน  :  
ทุกวนัทาํการตั !งแต่เวลาเริ"มทาํการถงึเวลา 15:30 น. 
มูลค่าขั �นตํ!าของการซื�อครั �งแรก    :  1 บาท 

มูลค่าขั �นตํ!าของการซื�อครั �งถดัไป  :  1 บาท 

วนัทาํการขายคืนหน่วยลงทุน: 
ทุกวนัทาํการตั !งแต่เวลาเริ"มทาํการถงึเวลา 15.00 น. 
มูลค่าขั �นตํ!าของการขายคืน : ไม่กําหนด    

ยอดคงเหลือขั �นตํ!า : ไม่กําหนด    

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : T+5 นับจากวนัคาํนวณราคารบัซื!อคนืหน่วย
ลงทุน (หรอื T+6 คอื 6 วนัทาํการหลงัจากวนัทาํรายการขายคนื) เฉพาะบญัชี
ธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ 

TBANK 

กรณีผูล้งทุนที"ซื!อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (ยนิูตลิ!งค)์ บรษิทัประกนั
ชวีติจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูล้งทุน
ภายใน 5 วนัทาํการนับถดัจากวนัที"คาํสั "งขายคนืหน่วยลงทุนมผีล ทั !งนี! ผูล้งทุน
สามารถศกึษาขอ้กําหนดและเงื"อนไขที"เกี"ยวขอ้งไดจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัชวีติ
ควบการลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายที"จดัทาํโดยบรษิทัประกนัชวีติ  
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี" www.principal.th 

รายชื!อผู้จดัการกองทุน 

 

รายชื!อ  วนัที!เริ!มบริหารกองทุน 

คุณวนิ พรหมแพทย ์  วนัที"เริ"มบรหิาร 1 ธนัวาคม 2562 

คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ             วนัที"เริ"มบรหิาร 1 ธนัวาคม 2562 

คุณวริยิา โภไคศวรรย ์             วนัที"เริ"มบรหิาร 1 ธนัวาคม 2562 

คุณปณิธ ิจติรโีภชน์                 วนัที"เริ"มบรหิาร 1 ธนัวาคม 2562 

คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล               วนัที"เริ"มบรหิาร 1 ธนัวาคม 2562 

PTR 1.8652 

กรณีกองทุนรวมที !จดทะเบยีนจดัตั �งไม่ถงึ " ปี จะแสดงค่าที !เกดิขึ�นจรงิในชว่งเวลาตั �งแต่วนัที !

จดทะเบยีนถงึวนัที !รายงาน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื�อคืน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื!อคนืที" บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตั !ง 

ติดต่อสอบถามรบัหนังสือชี�ชวน 

ร้องเรียน 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ที"อยู่ : ที"อยู่ 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชั !น 16 ถนนหลงัสวน    
แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 ข้อมูลอื!น ๆ 
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โทรศพัท ์    :  0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 

Website     :  www.principal.th 

ธรุกรรมที!อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที"อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ไดท้ี" www.principal.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทั �งไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสี�ยง
จากการลงทุนซึ�งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จาํนวน 

- ไดร้บัอนุมตัจิดัตั �ง และอยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
- การพจิารณาร่างหนังสอืชี�ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชี�ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที�เสนอขายนั �น                   
ทั �งนี� บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 แล้วดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้
ผูอ้ื�นสาํคญัผดิ 
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ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี�ยงที�มูลค่าของหลกัทรพัย์ที�กองทุนรวมลงทุนจะเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นหรอืลดลงจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั �งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ�งพิจารณาได้จากค่า standard 

deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี�ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 
ความเสี�ยงจากการผิดนัดชาํระหนี!ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืของตราสารที�ลงทุน 
(credit rating) ซึ�งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี� โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อก
ตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี� 
 

ระดบัการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธิบาย 

ระดบัที�น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสูงที�สุด มคีวามเสี�ยงตํ�าที�สุดที�จะ
ไม่สามารถชาํระหนี�ไดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถือว่า มคีวามเสี�ยง
ตํ�ามากที�จะไม่สามารถชาํระหนี�ไดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี�ยงตํ�าที�จะไม่สามารถชําระหนี�ได้ตาม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี�ยงปานกลางที�จะไม่สามารถชําระหนี�
ไดต้ามกําหนด 

ระดบัที�ตํ�ากว่าน่าลงทุน ตํ�ากว่า BBB ตํ�ากว่า BBB(tha) ตํ�ากว่า BBB ตํ�ากว่า BBB 
ความเสี�ยงสูง ที�จะไม่สามารถชําระหนี�ได้ตาม
กําหนด 

 

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี!  เกดิจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยซึ�งขึ�นกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจยั
ทางการเมอืงทั �งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี�จะเปลี�ยนแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย เช่น 
หากอตัราดอกเบี�ยในตลาดเงนิมแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึ�น อตัราดอกเบี�ยของตราสารหนี�ที�ออกใหม่ก็จะสูงขึ�นด้วย ดงันั �นราคาตราสารหนี�ที�
ออกมาก่อนหน้าจะมกีารซื�อขายในระดบัราคาที�ตํ�าลง โดยกองทุนรวมที�มอีายุเฉลี�ยของทรพัย์สนิที�ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมโีอกาส
เผชญิกบัการเปลี�ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที�ม ีportfolio duration ตํ�ากว่า 

ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร  (Business  Risk) และความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระหนี!ของผู้ออก
ตราสาร  (credit  risk) 

ความเสี�ยงที�เกดิจากการที�ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี�ยนแปลงขึ�นลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น ผล
การดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม  เป็นตน้ รวมถงึความเสี�ยงที�เกดิจากการที�ผูอ้อกตราสารหนี�
ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบี�ยได ้ทั �งนี�หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสี�ยงประเภทนี�  

 

 

คาํอธิบายเพิ�มเติม /คาํเตือน 
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ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  

ความเสี�ยงที�เกดิจากการที�ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที�ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาที�กําหนด
ไว ้

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี!ย (Interest Rate Risk)  

ความเสี�ยงที�เกดิจากการที�อตัราดอกเบี�ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนั  เป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  ซึ�งมผีลใหร้าคาของตราสาร
หนี�ปรบัตวัผนัผวนขึ�นลงดว้ย   

ความเสี�ยงของประเทศที�ลงทุน (Country Risk) 

เนื�องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสี�ยงของประเทศที�ลงทุน เช่น การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัพื�นฐาน 
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี�อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ที�
กองทุนลงทุน 

ความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยน (Currency Risk) 

เนื�องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ�งต้องลงทุนเป็น    สกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสี�ยงของค่าเงนิที�เ กดิจากการ
ลงทุน เช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที�ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันั �น ผู้ลงทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุน
จากการเคลื�อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที�ลงทุนได ้

ความเสี�ยงจากการทาํสญัญาซื!อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

สญัญาซื�อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ�นลงผนัผวน (Volatility) มากกว่าหลกัทรพัย์พื�นฐาน ดงันั �น หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญา
ซื�อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทาํใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ื�นฐาน (Underlying Security) 

ผลขาดทุนสูงสุดที�เกิดขึ!นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสุดที�เกดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแตว่นัที�รายงาน (หรอืต้ังแตจ่ดัต้งั
กองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารคาํนวณดงันี�  

 

 

 

 

 

 

ค่าความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคาํนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ�งมวีธิกีารคาํนวณเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุนว่าดว้ยมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวมยอ้นหลงั
เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัที�รายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

ค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี�ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชี!วดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี�ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชี�วดัซึ�งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชี�วดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบี�ยงเบนออกไปจากดชันีชี�วดัมากน้อยเพยีงใด เช่น หากกองทุนรวมมค่ีา TE 

ตํ�า แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนมกีารเบี�ยงเบนออกไปจากดชันีชี�วดัในอตัราที�ตํ�า ดงันั �น กองทุนรวมจงึมปีระสทิธภิาพในการ
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เลยีนแบบดชันีอา้งองิ ในขณะที�กองทุนรวมที�มค่ีาสงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีารเบี�ยงเบนออกจากดชันีชี�วดัในอตัราที�สงู 
ดงันั้น โอกาสที�ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจ็ะลดน้อยลง เป็นตน้ 

 

อตัราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นค่าที!แสดงเพื!อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซื"อขายทรพัยส์นิของกองทุน และช่วยสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนไดด้ี
ยิ!งขึ"น โดยคาํนวณจากมลูค่าที!ตํ!ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื"อทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิที!กองทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลี!ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


