
 
 
 
 
 

 
 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี  7  ส้ินสดุวนัท่ี  31  สิงหำคม  2563 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บำลำนซ์  อินคัม , CIMB - Principal Balanced Income Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL 
iBALANCED) โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล บำลำนซ์ อินคมั มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซ่ึงไม่เกินร้อยละ 79  ของมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ จึงอำจท ำให้กองทุนมี
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงินบำท และสกลุเงินต่ำงประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน  บริษัทจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือ
ป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดักำร ซ่ึงพิจำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงินในขณะนัน้ 
และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทำงของค่ำเงิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียง เป็นต้น ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัควำมเส่ียงด้ำนอตัรำ
แลกเปล่ียนทัง้จ ำนวน ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบัก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต ำ่กว่ำเงินทุนเร่ิมแรกได้       

• กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ ท่ีอำจเกิดขึน้ได้จำกกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจท่ีผู้จดักำรกองทุนเหน็เหมำะสม จึงอำจยงัมีควำมเส่ียง
จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอำจท ำให้ผูล้งทุนได้รบัผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต ำ่กว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ 
กำรท ำธรุกรรมป้องกนัควำมเส่ียงอำจมีต้นทุน ซ่ึงท ำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ำยเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่ำ ชนิดผู้ลงทุน
สถำบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท ำกำรลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนำคตได้ 

• กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท ำให้ควำมรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกนัตำมชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภำยใต้ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมูลค่ำเท่ำกนัหรือแตกต่ำงกนัได้ โดยบริษทัจดักำรจะแยกค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นของกองทุน
แต่ละชนิด 

• หน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดักำรจะน ำเงินค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนทัง้จ ำนวน 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบนัคุ้มครองเงินฝำก จึงมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนซ่ึง     
ผูล้งทุนอำจไม่ได้รบัเงินทุนคืนเตม็จ ำนวน 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วย
ลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ผูล้งทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถำม   
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรองถึงควำมถกูต้องของข้อมูล
ในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรินซิเพิล 
จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 
  

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บำลำนซ ์อินคมั 
Principal Balanced Income Fund (PRINCIPAL iBALANCED) 
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ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั  
(Principal Balanced Income Fund,  PRINCIPAL iBALANCED) 

ประเภทโครงกำร กองทุนผสม 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED-R)  
• ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED -D) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED -A) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : (PRINCIPAL iBALANCED-C) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธสิ าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด
เท่านัน้  

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนที่ยงั
ไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิารชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ที่ท าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน  

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแหง่ทุน ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ
บรษิัทจดัการ เงนิฝาก และ/หรอืหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่นได้ทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรอืหน่วย 
private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่นตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้
โดยในสว่นของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมสีดัสว่นการลงทุนตัง้แต่ 0-100 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนตามนโยบายดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจของผู้จดัการกองทุนตามความ
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดจีากการลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งที่จะ
เกดิขึน้เป็นส าคญั 
ในส่วนของตราสารหน้ีกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครฐับาล 
รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบันการ     
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอื
ของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่อยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไม่เกนิรอ้ยละ 
100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลบัในกองทุนรวมต้น
ทาง (circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการเดยีวกนั (cascade investment) 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ  

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

5 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัควำมเส่ียง
อตัรำแลกเปล่ียน
ตำมดลุยพินิจของ
ผูจ้ดักำรกองทุน 
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ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน  ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลี่ยนอาจไมเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้บั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจไมป้่องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด้ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และ   
ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอันดับความน่าเชื่อถือ  (Unrated Securities) ตราสารหน้ีที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) 
อยา่งไรกต็าม กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตราสารดงักล่าวไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรพัย์
สทุธขิองกองทุน  

กองทุนอาจท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรพัย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse 
Repo)  และการกู้ยมืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภท puttable/callable bond รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียน 

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท  
ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่    : 1,000.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท  

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัที ่21 สงิหาคม 2556 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วนัที ่6 กนัยายน 2556 
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ควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร  (Business  Risk) และควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
ของผู้ออกตรำสำร  (credit  risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจาก
ปัจจยัภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจดัการ ภาวะธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  เป็นต้น รวมถึงความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได้ ทัง้น้ี
หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไมม่คีวามเสีย่งประเภทน้ี  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์
และประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตรา
สาร เพื่อให้ม ัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทัจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะ
การเงนิของบรษิทัผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุน 

2. ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร  (Market  Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตรา
สารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุน         
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและ
ศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร  (Liquidity  Risk) ความเสีย่งที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขาย
ตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถงึสภาพคล่องในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลี่ยนแปลงที่มนียัส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบั
ผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4. ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนั  
เป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ 
นโยบายรฐับาล นโยบายการเงินการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ และใช้ประกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและ
แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5. ควำมเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวาม
เสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่ าเงิน และนโยบาย
ต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง 
คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็น    
สกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที่ลงทุน
ได ้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 
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7. ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน 
(Volatility) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าให้สนิทรพัย์มี
ความผนัผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security)  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอรต์การลงทุน 
Efficient Portfolio Management (EPM) โดย 
(ก.) กรณีที่กองทุนมกีารลงทุนในหุน้จ านวนมาก และผูจ้ดัการกองทุนคาดวา่มโีอกาสทีต่ลาดจะปรบัตวัลง กองทุนสามารถเขา้ท า

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุ้น (Short Position) แทนการลดความเสี่ยงดว้ยการขายหุ้นที่ถือครองอยู่ ซึ่งอาจท าให้         
มผีลกระทบต่อราคาหุ้นและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งหากตลาดปรบัตวัลงจรงิ กองทุนจะได้รบัผลตอบแทนจากการท า
ธรุกรรม ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามาชดเชยกบัมลูคา่หุน้ทีป่รบัตวัลง 

(ข.) กรณีที่ผูจ้ดัการกองทุนคาดว่าตลาดหุน้มโีอกาสที่จะปรบัตวัขึน้อย่างรวดเรว็ เกรงว่าจะซื้อหุน้ไม่ทนั กองทุนสามารถเขา้ท า  
ธรุกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดชันีราคาหุน้ (Long Position) ท าใหก้องทุนไดร้บัผลตอบแทนจากการท าธรุกรรมในสญัญา    
ซือ้ขายล่วงหน้ามาแทนการถอืครองหุน้จรงิ 

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดงักล่าวอาจป้องกนัความเสี่ยงได้ไม่ทัง้หมด และอาจเสียโอกาสในการได้รบัผลตอบแทนที่ดีขึ้น     
หากตลาดไมเ่คลื่อนไหวในทศิทางที่คาดการณ์ไว ้

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั                                           5 

ค ำถำม-ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม 

(1)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
ตดัสินอย่ำงไร 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)   กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  
2,000 ลา้นบาท ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3) กองทุนรวมน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด  

-  ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึ้นหรอืลดลงจนต ่ากว่ามูล  
   คา่ทีล่งทุนและท าใหข้าดทุน 

เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล ที่มุ่งหวงัผลตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถ
รบัความเสีย่งของตราสารทุน และตราสารหน้ี โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว
ได ้กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R): เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา       

เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  
• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิติ

บุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธไิด้รบัสิทธพิิเศษทางภาษี หากปฏิบัติ
เป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -A) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total Return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิติ
บุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษีตามที่
กรมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -C): เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/
สถาบนัที่บรษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนสว่นบุคคล และผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) (บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธสิ าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเท่านัน้) 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด ทัง้น้ี บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิดใหบ้รกิาร หรอื
เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นส าคัญ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแหง่ของบริษทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้บางส่วน กองทุนอาจมคีวามเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจ
ขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่า
กองทุนรวมที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 
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•  การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจที่ผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม  ซึ่ง
กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุนรวมน้ีมคีวาม
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจงึมกี าไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่ง
ไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอนัดบัที่ สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) หรอืที่ไม่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถช าระ
คนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามจ านวนหรอืเวลาที่ก าหนด ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 
ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนได้ อย่างไรก็ตามกองทุนสามารถลงทุนได้ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์
สทุธขิองกองทุน 

 (5)  กองทุนรวมก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient 
Portfolio Management) อย่ำงไร และมีผลกระทบทำงลบมำกท่ีสดุจำกกำรลงทุนต่อเงินลงทุนของกองทุนรวม
อย่ำงไร 
ไม่ก าหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทิศทางราคาหลักทรพัย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ทัง้น้ี กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนทีด่ขีึน้ หากตลาดไมเ่คลื่อนไหวในทศิทางทีค่าดการณ์ไว ้

(6)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

(7)  กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกนัมีควำมเส่ียงแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ? 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการ   
             กองทุน 
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(8) กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด?  

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2562 เป็นต้นไป 

(1) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA Government   
     Bond Index (1-3 Year) ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 

(2) คา่เฉลี่ยระหว่างดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์   
     50% + ดชันี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรบัดว้ยตน้ทุนป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่า   
     สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 

(3) ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) ในสดัสว่นรอ้ยละ 15 

(4) ดชันี MSCI World Net TR USD ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท ณ   
    วนัทีล่งทุน ในสดัสว่นรอ้ยละ 15 

(5) ดชันีราคาทองค า London PM Fix ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท    
     ณ วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

1. การเปลีย่นเกณฑม์าตรฐานที่ใช้วดัผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนรวมดขีึน้เมื่อ
เปรยีบเทยีบตวัชีว้ดัมาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีทีก่องทุนลงทุนบางสว่นไมม่ภีาระภาษ ีขณะทีต่วัชี้วดัมาตรฐานใหม่
ค านวณจากสมมตฐิานตราสารหน้ีทัง้หมดเสยีภาษี 

2. NTR หมายถงึ ผลตอบแทนรวมสทุธหิลงัหกัภาษ ี(Net TRN index) ซึง่จดัท าโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(ThaiBMA) ตัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

 (9)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 

 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 สงิหาคม 

 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 สงิหาคม 2557 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  

1.1 กำรขำยหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถขายไดทุ้กวนัท าการ และเวลาท าการของธนาคารพาณิชย ์ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดัโทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน โดยท่าน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

 
 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขายอ่ยหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขายอ่ยหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั 
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สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอน เฮ้ำส ์เพ่ือรำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

 

1.2 กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
- กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการจะน าเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี ่
ตราสารรฐัระยะสัน้ 

- กรณีปกต ิ
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถึงเวลา 15.00 น. โดยบรษิัท
จดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา  หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งปกติมถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าว และบรษิทัหรือห้าง
หุน้ส่วนซึ่งจดัให้มขีึ้น และด าเนินกิจกรรมในประเทศสหรฐัอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วยวธิกีารใดๆโดย
พลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่
สง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร  

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น
ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 

- กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่
ตราสารรฐัระยะสัน้ 

- กรณปีกต ิ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น
ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 

ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด 
ท่านสามารถติดตามขอ้มูลกองทุน ได้แก่ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 2 วนัท าการถดัไป 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการไดบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ หนังสอืพมิพ์รายวนั  หรอืระบบเผยแพร่
ขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 
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ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดย
บริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  ทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร   

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร 

• สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดแูลการปฏบิตังิาน  
ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 

ไมม่ ี

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

(1) รำยช่ือคณะกรรมกำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                      ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา   กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        (2)  รำยช่ือผู้บริหำร (มผีลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏำคม 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         
• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
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• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

 (3)  จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหำคม 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 56 กองทุน 

 (4)  มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สิงหำคม 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 74,376,250,894.06 บาท 

 (5)  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

     (6)  รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  

พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุวิทยำ  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
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พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านกังาน ก.ล.ต. 

• คณุวิริยำ โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

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

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

พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - 2556 แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

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

(7)  รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์0-2626-7777 

และผูส้นบัสนุนการขายและการรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้  

 (8)  ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้กำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน               
เป็นไปอย่ำงถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

 (9)  ใครเป็นผู้เกบ็รกัษำทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดักำรให้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 
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นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของ                   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 

       ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
      บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
      โทรศพัท ์0-2586-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
      Website : www.principal.th 
 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
** ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
ทัง้น้ี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
การจดัการซ ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมมีูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และจดัสรรการลงทุนไปยงักองทุน

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำก
กองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบไุว้ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี  1 
ก.ย. 2561 – 31 

 ส.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ก.ย. 2560 - 31 
ส.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ก.ย. 2559 - 31 
ส.ค. 2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้(รอ้ยละต่อปีของมูลคา่
ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 

 
2.2848 2.2699 2.2730 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
     -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
     -ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

1.8727 1.8727 1.8809 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
     -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
     -ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 

0.0321 0.0321 0.0321 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
     -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
     -ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
     -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

0.3210 0.3210 0.3207 

2.   คา่ใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.059 0.0441 0.0393 
o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0106 0.0100 0.0114 
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0152 0.0135 0.0154 
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0099 0.0092 0.0071 
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ

การขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ตามทีจ่า่ยจรงิ 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 

 
 

ไมม่ ี
0.0233 

 
 

ไมม่ ี
0.0114 

 
 

ไมม่ ี
0.0054 
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ปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอตัราทีก่องทุนต้นทาง
ก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 

 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 
รอ้ยละ 1.00 
ยงัไมก่ าหนด 
ยงัไมก่ าหนด 
ยงัไมก่ าหนด 

ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 
ยงัไมก่ าหนด 
ยงัไมก่ าหนด 
ยงัไมก่ าหนด 

ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ยงัไมก่ าหนด 
ยงัไมก่ าหนด 
ยงัไมก่ าหนด 

ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 
ตามเงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ยงัไมก่ าหนด 
ยงัไมก่ าหนด 
ยงัไมก่ าหนด 

ตามเงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 
 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ทัง้น้ี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิัทจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
การขาย และ/หรอืค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ1,000 
ล้านบาท และจดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก
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เงนิลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอตัราที่กองทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวม
ทัง้หมดท่ีประมำณกำรได้ 

อตัรำตำมโครงกำร เรียกเกบ็จริง 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ รอ้ยละ 0.21 
หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็น 
                ภาระของกองทุนรวม    
 
• อตัรำส่วนหมุนเเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 107.04 

• Port Folio Duration : 0.8579 

• ผลขำดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -15.53 
 
 

ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 กนัยำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 

    

อนัดบั รำยช่ือบริษทันำยหน้ำ 
ค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ซ้ือขำยหลกัทรพัย ์

(หน่วย : บำท) 

ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ำทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 78,306.60 13.99 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั(มหาชน) 64,174.48 11.46 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 60,645.85 10.83 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 50,479.71 9.02 

5 บรษิทัหลกัทรพัยเ์ครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 44,761.75 8.00 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 41,481.20 7.41 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 40,840.16 7.30 

8 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 36,841.32 6.58 

9 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 35,919.62 6.42 

10 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 31,948.38 5.71 

11 บรษิทันายหน้าอื่น ๆ 74,306.79 13.28 

รวมค่ำนำยหน้ำทัง้หมด 559,705.86 100.00 
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 

    มลูค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรรฐับาล     
  อายคุงเหลอื 1 - 3 ปี           11,171,530.24   5.33  

 หุน้กู้   
   

  Rate AA              7,520,611.10   3.60  

  Rate AA-            15,320,491.89   7.31  

  Rate  A            12,034,194.80   5.74  

  Rate  A-            10,958,400.34   5.23  

  Rate  BBB+             7,777,474.52   3.71  

  Rate  BBB              5,050,448.05   2.41  

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์    

  หมวด ธรุกจิการเกษตร             2,142,000.00   1.02  

  หมวด ธนาคาร           18,846,150.00   8.99  

  หมวด พาณิชย ์           19,655,141.00   9.38  

  หมวด วสัดกุ่อสรา้ง             8,041,000.00   3.84  

  หมวด ธรุกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง             2,307,930.00   1.10  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค           30,526,210.00   14.56  

  หมวด แฟชัน่             1,357,000.00   0.65  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์             1,601,850.00   0.76  

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม             9,271,860.00   4.42  

  หมวด การแพทย ์             8,706,720.00   4.15  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร             5,931,681.30   2.83  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์             1,624,940.00   0.78  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย์           20,921,818.00   9.98  

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์             7,761,600.00   3.70  

 เงนิฝากธนาคาร              2,451,866.50   1.17  
อ่ืน ๆ             

 สนิทรพัยอ์ื่น                908,276.48   0.42  

 หน้ีสนิอื่น  (2,250,652.41)  (1.07) 
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ          209,638,541.81        100.00  
หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั                                           18 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รำยงำนสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตรำสำร 
มลูค่ำตำม   
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 11,171,530.24 5.33 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 2,451,866.50 1.17 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 58,661,620.70 27.98 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่สามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  

 
 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 2,432,720.92 2,433,367.28 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) - - A 18,495.80 18,499.22 

3 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 14/07/2021 N/A 8,300,000.00 9,032,701.26 

4 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั 
 

17/06/2022 N/A 2,100,000.00 2,138,828.98 

5 หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/08/2021 AA- 5,000,000.00 5,272,853.25 

6 หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 18/01/2022 AA- 5,000,000.00 5,114,767.25 

7 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั 
(มหาชน)  

- 26/04/2021 BBB+ 1,000,000.00 1,007,338.24 

8 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 25/07/2022 A 600,000.00 614,685.98 

9 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/06/2024 A 1,200,000.00 1,232,418.00 

10 หุน้กู้ บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
  

- 18/06/2021 A- 1,100,000.00 1,113,828.75 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

11 หุน้กู้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลล
อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

- 25/01/2024 A- 1,100,000.00 1,138,667.08 

12 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 28/11/2021 BBB+ 1,900,000.00 1,925,698.64 

13 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 09/11/2022 BBB+ 800,000.00 803,151.80 

14 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ว ์
แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/06/2023 A- 1,800,000.00 1,851,829.18 

15 หุน้กู้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสีซิง่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/02/2021 BBB+ 1,300,000.00 1,308,353.10 

16 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์
กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 21/12/2019 AA- 800,000.00 821,717.03 

17 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์
กรงุเทพพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 21/06/2025 AA- 2,600,000.00 2,777,032.73 

18 หุน้กู้ บรษิทั กรงุไทยคารเ์รน้ท ์
แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน) 

- 25/07/2023 A- 800,000.00 813,795.46 

19 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 28/02/2021 BBB+ 2,700,000.00 2,732,932.74 

20 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 04/03/2022 A- 1,000,000.00 1,020,725.65 

21 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 27/03/2024 A- 300,000.00 313,476.28 

22 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 01/12/2020 A- 1,800,000.00 1,815,473.34 

23 หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั(มหาชน) 

- 29/03/2024 A 1,000,000.00 1,083,571.42 

24 หุน้กู้ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั(มหาชน) 

- 29/03/2024 A 200,000.00 216,984.69 

25 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/2021 AA 300,000.00 310,085.68 

26 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/03/2022 AA 1,600,000.00 1,668,162.24 

27 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน)  

- 22/03/2023 AA 1,000,000.00 1,034,776.56 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

28 หุน้กู้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 01/03/2024 AA 2,300,000.00 2,465,388.71 

29 หุน้กู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั - 05/07/2026 AA 600,000.00 624,981.50 

30 หุน้กู้ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมิ
คอล จ ากดั (มหาชน) 

- 31/08/2021 AA 1,400,000.00 1,417,216.41 

31 หุน้กู้ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมิ
คอล จ ากดั (มหาชน) 

- 31/08/2021 AA - 21,525.48 

32 หุน้กู้ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 05/10/2022 A 900,000.00 923,556.58 

33 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 25/12/2021 A- 1,100,000.00 1,128,912.96 

34 หุน้กู้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 17/05/2023 A- 1,300,000.00 1,347,311.61 

35 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์
ตี ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

- 15/02/2022 A 400,000.00 409,951.37 

36 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 14/03/2023 A 400,000.00 410,930.96 

37 หุน้กู้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 18/05/2023 A 3,100,000.00 3,236,447.93 

38 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์
ตี ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

- 17/08/2022 AA- 1,300,000.00 1,334,121.63 

39 หุน้กู้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/03/2022 A 800,000.00 819,411.56 

40 หุน้กู้ บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลล
อปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

- 27/01/2020 BBB 5,000,000.00 5,050,448.05 

41 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 

- 24/04/2024 A- 400,000.00 414,380.03 

42 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 26/12/2022 A 1,900,000.00 1,938,749.53 

43 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 24/05/2024 A 1,100,000.00 1,147,486.78 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 
 

 
หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน 
               - ตวัชีว้ดั (Benchmark) มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป คอื  

(1) ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันพีนัธบตัรรฐับาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (ThaiBMA Government   
     Bond Index (1-3 Year) ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 
(2) ค่าเฉลีย่ระหว่างดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์   
     50%+ ดชันี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรบัดว้ยตน้ทุนป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่า   
     สกุลเงนิบาท ณ วนัทลีงทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 
(3) ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 
(4) ดชันี MSCI World Net TR USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสยีงอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบกบัค่าสกลุเงนิบาท ณ   
    วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 
(5) ดชันีราคาทองค า London PM Fix ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสยีงอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท    
     ณ วนัทลีงทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 
ค าอธบิายเพิม่เตมิ 
1. การเปลีย่นเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชว้ดัผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนรวมดขีึน้เมือ่เปรยีบเทยีบ
ตวัชีว้ดัมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุนบางส่วนไมม่ภีาระภาษ ีขณะทีต่วัชีว้ดัมาตรฐานใหมค่ านวณจากสมมตฐิาน
ตราสารหนี้ทัง้หมดเสยีภาษ ี

2. NTR หมายถงึ ผลตอบแทนรวมสทุธหิลงัหกัภาษ ี(Net TRN index) ซึง่จดัท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตัง้แต่
วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

               * NAV ณ วนัที ่30 ส.ค. 2562 
               ** ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสดุ 
ณ วนัท่ี 31 ส.ค. 2562 

นับจำกวนั
เร่ิม

โครงกำร 
(6 ก.ย. 56) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(31 พ.ค. 62) 

6 เดือน 

(22 ก.พ. 62) 

1 ปี 

(31 ส.ค. 61) 

3 ปี 

(26 ส.ค. 59) 

5 ปี 

(29 ส.ค. 57) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 12.9686* 12.6724 12.8508 13.4089 11.9491 10.8093 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 13.0216* 12.7235 12.9044 13.4083 N/A N/A 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 4.44% 2.34% 0.97% -3.29% 2.91% 3.71% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 5.78% 4.59% 4.83% 3.51% 4.72% 4.22% 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม -2.47% 2.34% 0.96% -2.89% N/A N/A 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 3.73% 4.59% 4.83% 3.51% N/A N/A 
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ตำรำงแสดงวนัหยุดท ำกำรซ้ือ / ขำยคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บำลำนซ ์อินคมั  

 (ประจ ำปี 2562) 
(TH, US) 

มีผลตัง้แต่วนัท่ี 6 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป 
 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิล อดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
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➢ 
 

 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บำลำนซ์ อินคมั เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิ
เพิล จ ำกดั จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนน้ี ทัง้น้ี ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนน้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะ
ทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 

➢  กองทุนเปิดพรินซิเพิล บำลำนซ์ อินคมั อำจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษทัจดักำรไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อนัเกิดจำกนโยบำยลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรเดียวกนั ดงันั้น บริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัธรุกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแย้งดงักล่ำว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนรวมต้นทำงและกองทุนรวมปลำยทำง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษทัจดักำร หรือ www.principal.th 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเส่ียงของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วตัถปุระสงคก์ำรลงทุน  และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงกำรได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดขู้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษทัจดักำรได้ท่ีบริษทัจดักำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ีสมำคม
บริษทัจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษทัจดักำรจะสำมำรถก ำกบัและ
ดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรหรือโดย
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษทั
จดักำร 

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถนน
หลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

➢  บริษทัจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร หลกัฐำน 
เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตำมค ำจ ำกดัควำมของ
กฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตำม
กฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั 
หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมี
หน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้ำ (Client Due 
Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกบักำรรู้จกั
ตวัตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษทัจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว บริษทัจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริกำรใหม่ กำรท ำธรุกรรมของลูกค้ำเดิม และ
กำรทบทวนข้อมลูลกูค้ำให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


