กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล บาลานซ์ อินคัม

30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล บาลานซ์ อินคัม
Principal Balanced Income Fund
30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลกองทุน

Class R

ชื่อย่ อ

PRINCIPAL iBALANCED

ระดับความเสี่ยง

5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสู ง)

ประเภทโครงการ

กองทุ นผสม

วันที่จดทะเบียนกองทุน

6 กันยายน 2556

Class D

Class C

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ

มี (≤79%)

การป้ องกัน ความเสี่ ยงจาก

ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้ จัดการกองทุน

นโยบายการลงทุน

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ

2,000 ล้านบาท

กึ่งทุ น หน่วยลงทุ นของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF)

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ

458.05 ล้านบาท

หน่วยลงทุ นของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เงิ นฝาก และ/หรื อ

12.9475 บาท

ตามประกาศสํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํา นักงานคณะกรรมการ

อัตราแลกเปลี่ยน

ปัจจุ บัน

อัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

12.4216 บาท
12.9938 บาท
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้
ออกตราสาร
3. ความเสี่ยงจากความผั นผวนของราคาตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
6. ความเสี่ยงของประเทศที่ล งทุ น
7. ความเสี่ยงของอั ตราแลกเปลี่ย น
8. ความเสี่ยงจากการทําสั ญญาซื้อขายล่วงหน้า

นโยบายจ่ายเงิน ปันผล

พิ จารณาจ่ายไม่เกิ นปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปั นผล และชนิดผู้ล งทุ นสถาบัน)
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อ นไขการจ่ายเงิ น

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พริ นซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุน รวมตามที่

Moderate Allocation

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเที ยบ
ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………
ข้อมูลการซื้ อ/ขายหน่วยลงทุน
วันทําการซื้ อ

ทุกวันทําการ ตั้งแต่ เวลาเริ่ มทําการถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้ อ
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุน

1,000 บาท

อัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงิน ปันผล

1,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

1 บาท

วันทําการขายคืน

หลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่ นได้ ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private
equity ตามประกาศสํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี ื่ น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุ นมี นโยบายการลงทุนในหรือมี ไว้ซึ่งตราสารแห่ งทุ น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ งหนี้

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัต โนมัติ
ไม่เกิ น 12 ครั้งต่อปี (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ) โดยค่ารับซื้อคื นหน่วยลงทุ นอัตโนมัติจะ
โอนเข้ าบัญชี เงิ นฝากของผู้ถือ หน่วยตามที่ร ะบุไว้
ภายใน 5 วันทําการ
กรณีปกติ
ทุกวันทําการ ตั้งแต่ เวลาเริ่ มทําการถึงเวลา 15.00 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นตํ่า

ไม่กําหนด

รับเงิน ค่าขายคืน

T+5 นับ จากวันคํา นวณราคารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT
เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา

13.00 น.)
……………………………………………………………………………………

ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุ นได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมี
สัดส่ว นการลงทุนตั้ งแต่ 0-100 ของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุ น ซึ่งสัดส่ว นการ
ลงทุ นตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัด สินใจของผู้จัดการกองทุ นตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ล ะขณะ เพื่ อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุ น และ
คํานึงถึงความเสี่ยงที่ จะเกิ ดขึ้นเป็นสําคัญ
ทั้งนี้ กองทุ นจะลงทุ นในหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมซึ่ งอยู่ภายใต้การบริห ารของ
บริษัทจัดการไม่เกิ นร้อยละ 100 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุ น โดยห้า มกองทุ น
รวมปลายทางลงทุ นย้อนกลั บในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และห้ าม
กองทุ นรวมปลายทางลงทุ นต่อในกองทุ นรวมอื่ นภายใต้การจัดการของบริษัทจัด การ
เดียวกัน (cascade investment)
กองทุ นสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ (cross investing fund) ได้ โดยมีผลตั้งแต่วั นที่ 6 พ.ย.62 เป็ น
ต้นไป
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็ บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 1.07% (ปัจจุบั น 1.00%)

ชนิดจ่ายเงิน ปันผล

ไม่เกิ น 1.07% (ปัจจุบั น 1.00%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 0.81% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรั บซื้อคืน
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 1.07% (ยกเว้ น)

(เรียกเก็บเฉพาะกรณีขายคืน ปกติ)
ชนิดจ่ายเงิน ปันผล

ไม่เกิ น 1.07% (ยกเว้ น)

ชนิดผู้ลงทุนกลุม
่

ไม่เกิ น 0.81% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสั บเปลี่ยน

ตามเงื่อ นไขการขาย และรับซื้อคื นหน่วย
ลงทุ น

*ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํา นองเดียวกันไว้ แล้ว
ทั้ งนี้ หากกองทุ นลงทุ นในหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับ ซื้อคื น
หน่วยลงทุ นซํา้ ซ้อนกับกองทุ นปลายทาง เช่ น หากกองทุ นต้ นทางมี มูลค่า ทรัพย์สิน
สุทธิ 1,000 ล้า นบาท และจัด สรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้าน
บาท บริ ษัทจั ดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคื นหน่วยลงทุ นจากเงิน
ลงทุน 1,000 ล้า นบาท ในอัตราที่กองทุ นต้ นทางกําหนดเท่ านั้ น โดยกองทุ นปลายทาง
จะไม่ มีการเรียกเก็บค่า ธรรมเนีย มการขายและรับ ซื้อคืนเพิ่ มเติ มอีก เป็นต้ น
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล บาลานซ์ อินคัม

30 มิถุนายน 2564
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็ บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุ นรวมลงทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

1. Unit Trust - Equity - Domestic 37.24%
2. Unit Trust - Real Estate – Domestic 29.02%
3. Unit Trust - Fixed Income - Domestic 27.80%

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 1.8748%)

ชนิดจ่ายเงิน ปันผล

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 1.8719%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 1.8748%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

4. Unit Trust - Gold 6.05%

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 0.11% (ปั จจุบั น 0.0321%)

5. Exchange Traded Fund - Equity - Domestic

ชนิดจ่ายเงิน ปันผล

ไม่เกิ น 0.11% (ปั จจุบั น 0.0321%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 0.11% (ปั จจุบั น 0.0322%)

0.56%

นายทะเบียน

6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.24%

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

7. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 0.02%
8. สินทรัพย์อื่น (รายการค้า งรับ/ค้างจ่ าย) -0.93%

ไม่เกิ น 0.54% (ปั จจุบั น ยกเว้ น)**

ชนิดจ่ายเงิน ปันผล

ไม่เกิ น 0.54% (ปั จจุบั น ยกเว้ น)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 0.54% (ปั จจุบั น ยกเว้ น)**

ค่าใช้จ่า ยอื่น ๆ
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 0.1228%)

ชนิดจ่ายเงิน ปันผล

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 0.1228%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 0.1228%)

รวมค่าใช้จ่ายทั้ งหมด

ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 3.21% (ปั จจุบั น 2.0297%)**

ชนิดจ่ายเงิน ปันผล

ไม่เกิ น 3.21% (ปั จจุบั น 2.0756%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 3.21% (ปั จจุบั น 2.0298%)**

ชื่อทรัพย์ สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ
NAV

กองทุ นเปิดพริ นซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคั ม : PRINCIPAL iPROP-X

29.02

กองทุ นเปิดพริ นซิ เพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคั ม : PRINCIPAL iFIXED-X

25.46

**มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 63 เป็ นต้ นไป

กองทุ นเปิดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล อิควิ ตี้ : PRINCIPAL GEF-X

18.63

กองทุ นเปิดพริ นซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ : PRINCIPAL EEF-X

18.05

ทั้งนี้ หากกองทุ นลงทุ นในหน่วยลงทุ นของกองทุ นรวมภายใต้การจัดการเดียวกั น
(กองทุ นปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่า ธรรมเนีย มการจัดการซํา้ ซ้อ นกั บ

*ข้อมูล 1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63; ค่าธรรมเนีย มเป็ นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิ จเฉพาะ หรือ ภาษีอื่ นใดในทํา นองเดียวกันไว้ แล้ว

กองทุ นปลายทาง เช่น หากกองทุ นต้นทางมี มูลค่าทรั พย์สินสุทธิ 1,000 ล้า นบาท และ

กองทุ นเปิดพริ นซิ เพิ ล โกลด์ อิ นคั ม : PRINCIPAL iGOLD-X
6.05
หมายเหตุ : เป็ นข้อ มูล ณ วั นที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทุ นสามารถดู

จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํา นวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการจากเงิ นลงทุน 1,000 ล้า นบาท ในอั ตราที่กองทุ นต้ นทางกําหนด

ข้อ มูลที่ เป็นปั จจุบั นได้ ที่ www.principal.th

เท่า นั้น โดยกองทุ นปลายทางจะไม่ มก
ี ารเรียกเก็บค่า ธรรมเนียมการจัดการเพิ่ มเติมอีก เป็ น

ผลการดําเนิ นงาน

ต้น
……………………………………………………………………………………

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดํ าเนิ นงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วั นที่ 30 มิถุ นายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทุ นสามารถดู
ข้อ มูล ที่เป็ นปัจจุ บันได้ที่ www.principal.th
ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
iBALANCED-R (%)

YTD
4.34

3 เดือน
2.18

6 เดือน
4.34

1 ปี1
8.26

3 ปี1
0.22

5 ปี1
2.78

ตัง
้ แต่จัดตั้งกองทุน1
3.36

Benchmark (%) *

4.42

2.24

4.42

9.52

3.86

4.37

4.88

Information Ratio2

-0.05

-0.08

-0.05

-0.36

-0.84

-0.37

-0.34

ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)

4.68

4.88

4.68

5.19

9.96

9.35

8.55

iBALANCED-D (%)

4.34

2.18

4.34

8.26

n/a

n/a

0.86

Benchmark (%) *

4.42

2.24

4.42

9.52

n/a

n/a

4.05

Information Ratio2

-0.05

-0.08

-0.05

-0.36

n/a

n/a

-0.58

ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)

4.68

4.88

4.68

5.19

n/a

n/a

9.44

iBALANCED-C (%)

4.34

2.18

4.34

8.26

n/a

n/a

-0.96

Benchmark (%) *

4.42

2.24

4.42

9.52

n/a

n/a

2.55

Information Ratio2

-0.05

-0.08

-0.05

-0.36

n/a

n/a

-0.82

ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)

4.68

4.89

4.68

5.19

n/a

n/a

8.09

1

ผลตอบแทนที่ มีอายุเกิ นหนึ่ งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จด
ั การกองทุ นในการสร้ างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : 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 วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
คําอธิบายเพิ่ มเติ ม
1. การเปลี่ยนเกณฑ์ มาตรฐานที่ ใช้วัดผลการดํ าเนินงานในช่วงแรกอาจทํา ให้ผลการดําเนิ นงานของกองทุ นรวมดีขึ้นเมื่อ เปรียบเทียบตัว ชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้
ที่กองทุนลงทุ นบางส่วนไม่ มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัด มาตรฐานใหม่คํา นวณจากสมมติฐานตราสารหนีท
้ ั้ งหมดเสีย ภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหัก ภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัด ทํา โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วั นที่ 20 สิงหาคม 2562
**ผลการดําเนินงานในอดี ต มิได้เป็ นสิ่งยืนยั นถึงผลการดํา เนิ นงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล บาลานซ์ อินคัม

30 มิถุนายน 2564

ประวัติการจ่ายเงิ นปันผล/ การรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ
อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ครั้งที่

(บาท/หน่วย)

วันปิดสมุดทะเบียน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R)

ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D)

ครั้งที่ 1

Q2/2555

29 มิ.ย. 55

-

-

ครั้งที่ 2

Q3/2555

28 ก.ย. 55

-

-

ครั้งที่ 3

Q4/2555

28 ธ.ค. 55

-

-

ครั้งที่ 4

Q1/2556

29 มี.ค. 56

-

-

ครั้งที่ 5

Q2/2556

28 มิ.ย. 56

-

-

ครั้งที่ 6

Q3/2556

30 ก.ย. 56

-

-

ครั้งที่ 7

Q4/2556

27 ธ.ค. 56

0.20

-

ครั้งที่ 8

Q1/2557

31 มี.ค. 57

0.19

-

ครั้งที่ 9

Q2/2557

30 มิ.ย. 57

0.20

-

ครั้งที่ 10

Q3/2557

30 ก.ย. 57

0.21

-

ครั้งที่ 11

Q4/2557

30 ธ.ค. 57

0.22

-

ครั้งที่ 12

Q1/2558

31 มี.ค. 58

0.21

-

ครั้งที่ 13

Q2/2558

30 มิ.ย. 58

0.22

-

ครั้งที่ 14

Q3/2558

30 ก.ย. 58

0.08

-

ครั้งที่ 15

Q4/2558

30 ธ.ค. 58

0.08

-

ครั้งที่ 16

Q1/2559

31 มี.ค. 59

0.08

-

ครั้งที่ 17

Q2/2559

30 มิ.ย. 59

0.08

-

ครั้งที่ 18

Q3/2559

30 ก.ย. 59

0.09

-

ครั้งที่ 19

Q4/2559

30 ธ.ค. 59

0.09

-

ครั้งที่ 20

Q1/2560

31 มี.ค. 60

0.09

-

ครั้งที่ 21

Q2/2560

30 มิ.ย. 60

0.09

-

ครั้งที่ 22

Q3/2560

29 ก.ย. 60

0.09

-

ครั้งที่ 23

Q4/2560

29 ธ.ค. 60

0.10

-

ครั้งที่ 24

Q1/2561

30 มี.ค. -61

0.11

-

ครั้งที่ 25

Q2/2561

29 มิ.ย. 61

0.11

-

ครั้งที่ 26

Q3/2561

28 ก.ย. 61

0.10

-

ครั้งที่ 27

Q4/2561

28 ธ.ค. 61

0.10

-

ครั้งที่ 28

Q1/2562

29 มี.ค. 62

0.09

-

ครั้งที่ 29

Q2/2562

28 มิ.ย. 62

0.10

-

ครั้งที่ 30

Q3/2562

30 ก.ย. 62

0.10

-

ครั้งที่ 31

Q4/2562

30 ธ.ค. 62

0.10

-

ครั้งที่ 32

Q1/2563

31 มี.ค. 63

0.05

0.05

ครั้งที่ 33

Q2/2563

30 มิ.ย. 63

0.05

0.05

ครั้งที่ 34

Q3/2563

30 ก.ย. 63

0.10

0.10

ครั้งที่ 35

Q4/2563

30 ธ.ค. 63

0.10

0.10

ครั้งที่ 36

Q1/2564

31 มี.ค. 64

0.10

0.10

ครั้งที่ 37

Q2/2564

30 มิ.ย. 64

รวม

0.10

0.10

3.63

0.50

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วั นที่ 30 มิถุ นายน 2564
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อ นไขการจ่ายเงิ นปั นผลเพิ่ มเติ มในหนังสือชี้ชวนส่ว นข้อ มูลโครงการ

•

การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใ ช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี่ย งของการลงทุ น ผู้ ลงทุ น อาจได้รับเงิน ลงทุน คืน มากกว่ า หรื อน้ อยกว่ าเงิน ลงทุน เริ่ ม แรกก็ ไ ด้ ดั งนั้ น
ผู้ลงทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี้ เมื่อเห็ นว่า การลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เหมาะสมกั บวั ตถุ ประสงค์การลงทุ นของผู้ลงทุน และผู้ ลงทุน ยอมรับความเสี่ย งที่ อาจเกิ ดขึ้ น
จากการลงทุนได้

•
•

ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบ
ั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่า ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนั งสือชี้ ชวน
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 การทั่วไป โดยไม่ มุ่ งหมายให้ ถือเป็ น คํ าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทํา 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 มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้ อผู กพั นได้ที่บริษัทจั ดการและผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึ ง 17.00 น. วัน จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวั นหยุดนักขั ตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุ น พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 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 มิถุนายน 2564

Classification: Personal

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล บาลานซ์ อิ นคัม
Principal Balanced Income Fund
PRINCIPAL iBALANCED
(ชนิ ดจ่ายเงินปันผล : PRINCIPAL iBALANCED-D)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
กองทุนผสม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภาย
ใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยง ทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ เงินฝาก และ/หรือ
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ทงั ้ ในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดั ส่วนการลงทุนตัง้ แต่ 0-100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึน้ อยู่กับการตัดสินใจของผูจ้ ดั การกองทุนตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุน และคํานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ น
สําคัญ
ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการ จัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การ
ยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และ
ห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน (cascade investment)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือ
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจ ารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อ บัง คับ และปั จ จัยอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง เช่ น ทิศ ทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จ ัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงิน ใน
ขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหาก
ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทํา
ให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอี่ าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่
ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก
(Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ตราสารดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และการกู้ยมื
และการขายโดยมี ส ัญ ญาขายคื น (Repo) ลงทุ น ในหรือ มี ไ ว้ ซ่ึ ง ตราสารที่มี ล ัก ษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ าแฝง
(Structured Note) ประเภท puttable/callable bond รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ อยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ (cross investing fund) ได้
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 6 พ.ย.62 เป็นต้นไป
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ช้วี ดั
1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลรรมดา และนิตบิ ุคคลทีม่ ุ่งหวังผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสามารถรับความเสีย่ งของตรา
สารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งจากการลงทุนใน
ตราสารดังกล่าวได้
- ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไข
ทีก่ รมสรรพากรกําหนด ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุน

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

-

เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้บางส่วน กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูง กว่ าการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทําให้กองทุนรวมนี้มีความ
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุน
สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผูล้ งทุนทัวไป
่
เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดัง กล่ าวอาจไม่ ส ามารถชํ าระคืนเงินต้น และ
ดอกเบี้ยตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผลู้ งทุน
ขาดทุนจากการลงทุนได้
กองทุนนี้มกี ารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่ วยลงทุน ภายใต้ ก าร
จัดการบริษทั จัดการเดียวกัน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA/A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า

สูง

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

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<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

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม : PRINCIPAL iPROP-X

29.02

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม : PRINCIPAL iFIXED-X

25.46

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี : PRINCIPAL GEF-X

18.63

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี : PRINCIPAL EEF-X

18.05

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม : PRINCIPAL iGOLD-X

6.05

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)**

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 ก.พ. 63 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ร้อยละ 1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จํานวน 100 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนด
เท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน :

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA
Government Bond Index(1-3 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
(2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้ องกันความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 25
(3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 15
(4) ดัชนี MSCI World Net TR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
(5) ดัชนีราคาทองคํา London PM Fix ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5

คําอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีข้นึ เมือ่ เปรียบเทียบ
ตัวชี้วดั มาตรฐาน เนือ่ งจากตราสารหนี้ทกี ่ องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตรา
สารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตัง้ แต่
วันที ่ 20 สิงหาคม 2562

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -17.95%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 9.44% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 5.89% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Moderate Allocation
7

7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด :
กองทุน

YTD 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1 ปี

ผลตอบแทนกองทุนรวม

4.34% 2.18%

50

4.34%

75

8.26%

75

0.86%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชี้วดั

4.42% 2.24%
4.68% 4.88%
4.07% 3.82%

50
50
25

4.42%
4.68%
4.07%

75
25
25

9.52%
5.19%
5.21%

50
25
25

4.05%
9.44%
10.88%

Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
คําอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วดั ผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ตัวชี้วดั มาตรฐานเนื่องจากตราสารหนี้ท่กี องทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตวั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตรา
สารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม
2562
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผล
การหรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ ในงวดทีม่ ี
การจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกี่ยวข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน
อนาคต
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
6 กันยายน 2556
ไม่กําหนด
2,000 ล้านบาท (458.05 ล้านบาท)

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : T+5 นับจากวันคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา
13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 14 พฤษภาคม 2557
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
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PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณธนา เชนะกุล
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
0.1161

วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 25 พฤษภาคม 2564

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
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

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมู ลในหนั งสือชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมู ลสํ าคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทีล่ งทุน
(credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อก
ตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ตํ่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่าที่จะไม่สามารถชํ าระหนี้ไ ด้ต าม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่ สามารถชํ าระหนี้
ได้ตามกําหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่าํ กว่าน่ าลงทุน

ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB(tha) ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB

คําอธิ บาย
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด

กรณี กองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัย
ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแ นวโน้ม ปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนี้ ที่
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่าํ ลง โดยกองทุนรวมทีม่ ีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสีย่ งจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (credit risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผล
การดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอัน เป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ น สกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการ
ลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุน
จากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatility) มากกว่าหลักทรัพย์พนื้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ 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 แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
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เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีส่ ูง
ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล บาลานซ์ อิ นคัม
Principal Balanced Income Fund
PRINCIPAL iBALANCED
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด (ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ : PRINCIPAL iBALANCED-R)
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC
กองทุนผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภาย
ใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยง ทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ เงิน ฝาก และ/
หรือ หลัก ทรัพ ย์ หรือ ทรัพ ย์ สิน อื่ น ได้ ท ัง้ ในและต่ างประเทศ และ/หรือ หน่ ว ย private equity ตามประกาศสํ านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตามที่สํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดั ส่วนการลงทุนตัง้ แต่
0-100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของผู้จดั การ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดจี ากการลงทุน และคํานึงถึงความเสี่ยงที่
จะเกิดขึน้ เป็ นสําคัญ
ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการ จัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การ
ยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ ที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และ
ห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน (cascade investment)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุน ในหลักทรัพย์ หรือทรัพ ย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือ
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทาง
ราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัต ราแลกเปลี่ย น (Hedging) โดยขึ้น อยู่ กับ ดุล ยพินิ จของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจ ารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปั จจัยอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหาก
ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทํา
ให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอี่ าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ ตราสารหนี้ที่
ไม่ ได้รบั การจัดอันดับ ความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก
(Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ตราสารดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการยืม และให้ยืมหลักทรัพ ย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และการ
กู้ยืมและการขายโดยมีส ัญ ญาขายคืน (Repo) ลงทุน ในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารที่มีล ักษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าแฝง
(Structured Note) ประเภท puttable/callable bond รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่ างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ อยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ (cross investing fund) ได้
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 6 พ.ย.62 เป็นต้นไป
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ช้วี ดั
1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลรรมดา และนิตบิ ุคคลทีม่ ุ่งหวังผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสามารถรับความเสีย่ งของตรา
สารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งจากการลงทุนใน
ตราสารดังกล่าวได้
- เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุน

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

-

เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้บางส่วน กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุ นในหลักทรัพ ย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้ อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสู งกว่าการลงทุน ใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุน อาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ นอาจลงทุ นในหรือมีไว้ซ่งึ สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทําให้กองทุน รวมนี้ มีความ
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุน
สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผูล้ งทุนทัวไป
่
เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) หรือที่ไม่ มีการจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated Bond) ซึ่ง ตราสารดังกล่ าวอาจไม่ สามารถชําระคืน เงิน ต้ นและ
ดอกเบี้ยตามจํานวนหรือเวลาทีก่ ําหนด ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุน
ขาดทุนจากการลงทุนได้
กองทุนนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการเดียวกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน ซึ่งอาจก่ อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุน ในหน่ วยลงทุ นภายใต้ การ
จัดการบริษทั จัดการเดียวกัน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า

สูง

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

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<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

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม : PRINCIPAL iPROP-X

29.02

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม : PRINCIPAL iFIXED-X

25.46

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี : PRINCIPAL GEF-X

18.63

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี : PRINCIPAL EEF-X

18.05

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม : PRINCIPAL iGOLD-X

6.05

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)**

การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 ก.พ. 63 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ร้อยละ 1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จํานวน 100 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนด
เท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA
Government Bond Index(1-3 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
(2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้ องกันความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 25
(3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 15
(4) ดัชนี MSCI World Net TR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
(5) ดัชนีราคาทองคํา London PM Fix ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5

คําอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีข้นึ เมือ่ เปรียบเทียบ
ตัวชี้วดั มาตรฐาน เนือ่ งจากตราสารหนี้ทกี ่ องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตรา
สารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตัง้ แต่
วันที ่ 20 สิงหาคม 2562

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -27.40%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 9.35% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 4.24% ต่อปี
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6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Moderate Allocation
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

4.34% 2.18%

50

4.34%

75

8.26%

75

0.22%

75

2.78%

75

3.36%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
4.42% 2.24%
ความผันผวนของกองทุน 4.68% 4.88%
ความผันผวนของตัวชี้วดั 4.07% 3.82%

50
50
25

4.42%
4.68%
4.07%

75
25
25

9.52%
5.19%
5.21%

50
25
25

3.86%
9.96%
10.29%

25
75
75

4.37%
9.35%
8.52%

25
75
75

4.88%
8.55%
7.46%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
คําอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลี่ยนเกณฑ์ มาตรฐานที่ใช้วดั ผลการดํา เนิน งานในช่วงแรกอาจทํ าให้ผลการดํ าเนิ นงานของกองทุน รวมดีขึ้น เมื่อเปรียบเทีย บตัวชี้วดั มาตรฐาน
เนื่องจากตราสารหนี้ท่กี องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะที่ตวั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
6 กันยายน 2556
ไม่กําหนด
2,000 ล้านบาท (458.05 ล้านบาท)

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : T+5 นับจากวันคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา
13.00 น.)
กรณีรบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto-Redemption)
ไม่เกิน 12 ครัง้ ต่อปี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 14 พฤษภาคม 2557
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 25 พฤษภาคม 2564
PTR
0.1161
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

9

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

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

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ผอู้ ่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
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทีล่ งทุน
(credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อก
ตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ย ง
ตํ่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่ าที่จ ะไม่ สามารถชํ าระหนี้ ได้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ย งปานกลางที่จะไม่ส ามารถชําระหนี้
ได้ตามกําหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่าํ กว่าน่ าลงทุน

ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB(tha) ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB

คําอธิ บาย
อันดับเครดิต สูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ต าม
กําหนด

กรณี กองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัย
ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ม ปรับตัว สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั น้ ราคาตราสารหนี้ ที่
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ําลง โดยกองทุนรวมทีม่ ีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสีย่ งจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (credit risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผล
การดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอัน เป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ น สกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการ
ลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุน
จากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatility) มากกว่าหลักทรัพย์พนื้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
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เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีส่ ูง
ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล บาลานซ์ อิ นคัม
Principal Balanced Income Fund
PRINCIPAL iBALANCED
(ชนิ ดผูล้ งทุนกลุ่ม : PRINCIPAL iBALANCED-C)
กองทุนผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
(Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยง ทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุ
นในกองทุ
นรวมไม่
การฝากเงิ
การลงทุ
นในกองทุ
นรวมไม่
ใช่ใกช่ารฝากเงิ
นน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ เงิน ฝาก และ/
หรือ หลัก ทรัพ ย์ หรือ ทรัพ ย์ สิน อื่ น ได้ ท ัง้ ในและต่ างประเทศ และ/หรือ หน่ ว ย private equity ตามประกาศสํ านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตามที่สํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดั ส่วนการลงทุนตัง้ แต่
0-100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จดั การ
กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดจี ากการลงทุน และคํานึงถึงความเสี่ยงที่
จะเกิดขึน้ เป็ นสําคัญ
ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการ จัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การ
ยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ ที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และ
ห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน (cascade investment)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุน ในหลักทรัพย์ หรือทรัพ ย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือ
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทาง
ราคาหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัต ราแลกเปลี่ย น (Hedging) โดยขึ้น อยู่ กับ ดุล ยพินิ จของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจ ารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปั จจัยอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหาก
ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทํา
ให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอี่ าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ ตราสารหนี้ที่
ไม่ ได้รบั การจัดอันดับ ความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก
(Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ตราสารดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการยืม และให้ยืมหลักทรัพ ย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และการ
กู้ยืมและการขายโดยมีส ัญ ญาขายคืน (Repo) ลงทุน ในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารที่มีล ักษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าแฝง
(Structured Note) ประเภท puttable/callable bond รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่ างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ อยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ (cross investing fund) ได้
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 6 พ.ย.62 เป็นต้นไป
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ช้วี ดั
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันที่บริษทั จัดการกําหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มยูนิตลิงค์ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศ
เพิม่ เติมในอนาคต เป็ น ต้น โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสามารถรับความเสีย่ งของตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทุน
สามารถลงทุนได้ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุน

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

-

เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้บางส่วน กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าเพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น กองทุน จึงมีความเสี่ยงมากกว่ า
กองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุน
ในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุน อาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มิไ ด้มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ลดความเสี่ย ง ทํ าให้ก องทุ น รวมนี้ มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) หรือที่ไม่ มีการจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated Bond) ซึ่ง ตราสารดังกล่ าวอาจไม่ สามารถชําระคืน เงิน ต้ นและ
ดอกเบี้ยตามจํานวนหรือเวลาทีก่ ําหนด ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุน
ขาดทุนจากการลงทุนได้ อย่างไรก็ตามกองทุนสามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน
กองทุนนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษทั จัดการเดียวกันไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน ซึ่งอาจก่ อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุน ในหน่ วยลงทุ นภายใต้ การ
จัดการบริษทั จัดการเดียวกัน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า

สูง

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

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

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

ตํ่า

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง fx
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม : PRINCIPAL iPROP-X

29.02

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม : PRINCIPAL iFIXED-X

25.46

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี : PRINCIPAL GEF-X

18.63

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี : PRINCIPAL EEF-X

18.05

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม : PRINCIPAL iGOLD-X

6.05

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)**

การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 ก.พ. 63 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท
ในอัตราทีก่ องทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.81

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.81

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จํานวน 100 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนด
เท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA
Government Bond Index(1-3 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
(2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้ องกันความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 25
(3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 15
(4) ดัชนี MSCI World Net TR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
(5) ดัชนีราคาทองคํา London PM Fix ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5
คําอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีข้นึ เมือ่ เปรียบเทียบ
ตัวชี้วดั มาตรฐาน เนือ่ งจากตราสารหนี้ทกี ่ องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตรา
สารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตัง้ แต่
วันที ่ 20 สิงหาคม 2562

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -21.61%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 8.09% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 4.50% ต่อปี
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6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Moderate Allocation
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

4.34%

2.18%

50

4.34%

75

8.26%

75

-0.96%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชี้วดั

4.42%
4.68%
4.07%

2.24%
4.89%
3.82%

50
50
25

4.42%
4.68%
4.07%

75
25
25

9.52%
5.19%
5.21%

50
25
25

2.55%
8.09%
8.95%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
คําอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลี่ยนเกณฑ์ มาตรฐานที่ใช้วดั ผลการดําเนิน งานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุ นรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วดั มาตรฐาน
เนื่องจากตราสารหนี้ท่กี องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะที่ตวั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR ห มายถึ ง ผลตอบแทนรวมสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภาษี (Net TRN index) ซึ่ ง จั ด ทํ า โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย (ThaiBMA) ตั ้ง แต่ ว ัน ที่
20 สิงหาคม 2562
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
6 กันยายน 2556
ไม่กําหนด
2,000 ล้านบาท (458.05 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : T+5 นับจากวันคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา
13.00 น.)
กรณีผูล้ งทุนทีซ่ ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษทั ประกัน
ชีวติ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุน
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทัง้ นี้ ผูล้ งทุน
สามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวติ
ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 14 พฤษภาคม 2557
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 25 พฤษภาคม 2564
0.1161
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
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

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 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทีล่ งทุน
(credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อก
ตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ย ง
ตํ่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่ าที่จ ะไม่ สามารถชํ าระหนี้ ได้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ย งปานกลางที่จะไม่ส ามารถชําระหนี้
ได้ตามกําหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่าํ กว่าน่ าลงทุน

ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB(tha) ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB

คําอธิ บาย
อันดับเครดิต สูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ต าม
กําหนด

กรณี กองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัย
ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ม ปรับ ตัว สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั น้ ราคาตราสารหนี้ ที่
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ําลง โดยกองทุนรวมทีม่ ีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (credit risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผล
การดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งที่เกิดจากการทีผ่ ู้ออกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ผลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอัน เป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุ น เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่ าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่ วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ ที่
กองทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ น สกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการ
ลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุน
จากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatility) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
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เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีส่ ูง
ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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