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Property Funds/REITs  

Investment Updates 
 

ใน ช่ ว ง ต้ น เดื อ น  กุ ม ภ า พั น ธ์  (5 ก .พ .2020)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติเอกฉันท์ให้

ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง 0.25% ต่อปี  จากเดิม 

1.25% ต่อปี สู่ระดับ 1% โดยให้มีผลทันที  

ส าหรับปัจจัยที่ท าให้ กนง. ตัดสินใจลดดอกเบ้ียในการ

ประชุมคร้ังนี้นั้นมาจากผลกระทบที่เกิดจากการประเมินว่า

เศรษฐกิจ ไทยปี  2563 มีแนวโน้มขยายตัวต ่ ากว่ าที่

ประมาณการไว้ในตอนแรก โดยเป็นผลกระทบที่สืบเนื่อง

จากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Corona Virus) การ

พิจารณางบประมาณล่าช้า และปัญหาภัยแล้งที่มาเร็วกว่าที่

คาดการณ์  

การปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายของ กนง. ในคร้ังนี้ นับว่าสร้างความประหลาดใจให้แกน่ักลงทุนอยู่บ้าง ผลตอบแทนใน

ตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วง 0-10 ปี ปรับตัวลดลงราว 0.05-0.15% ในช่วงสัปดาห์ที่มีประกาศลดดอกเบ้ียซ่ึงปัจจัย

ดังกล่าวนี้ ทาง บลจ. พรินซิเพิลมองว่า เปน็ปัจจัยบวกที่เพ่ิมความน่าสนใจทางมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบให้แก่สินทรัพย์ใน

กลุ่ม Yield Play (สินทรัพย์ที่นักลงทุนเข้ามาลงทุนเพ่ือโอกาสในการรับเงินปันผลที่สูงกว่าตราสารหนี้) 

 

ในขณะเดียวกัน หากมองจากด้านการตอบสนองของ

ราคาสินทรัพย์กลุ่ม Yield Play โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในกลุ่มสินทรัพย์ประเภท Property Funds/REITs 

ที่ยังคงปรับตัวขึ้น-ลงในกรอบแคบๆ  โดยในช่วง

หลังการ กนง. มีการลดดอกเบ้ียนั้น สามารถแปล

ความ ได้ ว่ าราค าของ สินท รัพ ย์กลุ่ มนี้ ยั ง ไม่ ได้

ตอบสนองต่อปัจจัยบวกคร้ังใหม่นี้มากเท่าไรนัก 

โอกาสที่ราคาสินทรัพย์ดังกล่าวจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นใน

ภายหลังนั้นยังนับว่ามีความเป็นไปได้ ประกอบกับ

จังหวะที่ นั กลงทุนมีพฤติกรรมในการแสวงหา

ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่

อัตราดอกเบ้ียโลก และอัตราดอกเบ้ียในประเทศไทย

อยู่ในระดับต ่า ความกังวลที่เกิดขึน้จากปัจจัยทางการเมืองต่างๆ รวมถึง การระบาดของไวรัสโคโรน่า นับเป็นปัจจัยบวกที่

เพ่ิมโอกาสให้การลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม Yield Play มากขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยราคาสินทรัพย์กลุ่ม Property 

Funds/REITs ที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นก็ท าให้โอกาสที่ราคาสินทรัพย์กลุ่มนี้จะ

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นไปอีกมากในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นก็ลดลง 

 

 

 

วันท่ี 5 ก.พ.63 นายทิตนันท์ิ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) และเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

เผยว่า กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25 % ต่อปี 

จาก 1.25 % เป็น 1.00 % ต่อปี โดยให้มีผลทันที 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคัม (Principal Property Income Fund,  PRINCIPAL iPROP)  
กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก  

และกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม (Principal 

Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund, PRINCIPAL iPROPEN)  
 

 

ส าหรับมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนของ

กองทุนกลุ่ม Property Funds/REITs ของ 

บลจ. พรินซิเพิล อย่างกองทุน PRINCIPAL 

iPROP ที่ เน้ น ล ง ทุ น ใน สิ น ท รัพ ย์ ก ลุ่ ม 

Property Funds/ REITs รวมถึงกองทุน

ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิ ง ใน ไท ย  แล ะสิ ง ค โป ร์  แ ล ะก อ ง ทุ น 

PRINCIPAL iPROPEN ที่ ล ง ทุ น ใ น 

Universe ที่ ก ว้ า ง ก ว่ า ซ่ึ ง ร ว ม ไป ถึ ง

สินทรัพย์กลุ่ม REITs ในออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น 

ฮอ่งกง และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯ 

และโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น  

 

ทาง บลจ.พรินซิเพิล ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนนี้ ไม่เพียงในฐานะของ Asset class ที่ได้รับ

ประโยชน์ในสภาวะดอกเบ้ียต ่า แต่ยังมั่นใจในวิธีการบริหารแบบเลือกลงทุนสินทรัพย์รายตัวในลักษณะ Active 

Management แต่การลงทุนแบบ Conservative คือเน้นการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพที่มีความสามารถในการทนทาน

ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะเศรษฐกิจ เช่นมีกระแสเงินสดรับที่สม ่าเสมอในลักษณะ Recurring Income เช่นกลุ่ม 

REITs ประเภทอาคารส านักงานให้เชา่ และกลุ่ม REITs ประเภทพ้ืนที่ขายให้เชา่ รวมถึงกลุ่ม REITs ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถ

เติบโตได้ในระยะยาวในลักษณะ Secular Trend (การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม/พฤติกรรมใหม่ที่จะค่อยๆ เกิดขึ้นใน

ระยะเวลานาน) เช่น กลุ่ม REITs ประเภท Data Centre และ Logistic ที่มีแนวโน้มเติบโตไปพร้อมกับพฤติกรรมการใช้

ข้อมูลของผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้น การเติบโตของอุตสาหกรรม e-commerce เป็นต้น   

 

ด้วยกลยุทธ์ในการบริหารของทีมจัดการลงทุนกองทุน PRINCIPAL 

iPROP และ PRINCIPAL iPROPEN ทาง บลจ. พรินซิเพิล เชื่อว่า กองทุน

ทั้งสองจะยังเป็นกองทุนที่มีศักยภาพในการสร้าง Income ผลตอบแทนที่

เหมาะสมให้แก่นักลงทุนท่ามกลางสภานการณท์ี่มปัีจจัยด้านความผันผวนได้

ต ล อด ปี  2020 ต าม ธี ม  Risk Velocity ที่ ไ ด้ ก ล่ าว ไว้ ใน เอ ก ส าร 

Investment Outlook (สามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก QR Code 

ด้านล่าง) จึงเหมาะแก่การทยอยสะสม ถือครองเพ่ือกระจายความเส่ียงใน

สัดส่วนประมาณ 20-30% ของพอร์ตลงทุน 
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ผลการด าเนนิงานในของอตตีของกองทนุ PRINCIPAL iPROP  

 

  3M 6M 1Y 3Y 5Y 

Since 

Inception 

Inception 

Date 

Principal iPROP-A -1.43% 3.18% 21.17% 11.76% 11.06% 11.45% 26/06/2012 

Principal iPROP-D -1.43% 2.98% 20.77% 11.76% 11.08% 11.05% 17/02/2012 

Principal iPROP-R -1.45% 3.00% 20.89% 11.77% 11.09% 10.94% 17/02/2012 

Benchmark (%) -3.17% 0.83% 20.23% 13.51% 11.23%   
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดต้ังมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป/ Benchmark: SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00% 

Source: Principal Asset Management, as of 31 December 2019 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก าไร จากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าทุนเริ่มแรกได้/บริษัทจัดการใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเส่ียง

ด้านอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุน 

แต่ละชนิดของกองทุน ได้ท่ี www.principal.th/ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต/เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดท า

ขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
  

Copyright @ 2018 บริษัท มอร์น่ิงสตาร์ รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลท่ีประกอบในเอกสารน้ี :(1) เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทมอร์น่ิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการท าซ ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกกรณีจากการน าข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการ

ด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

กองทุน PRINCIPAL iPROP มีตัวอย่างประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ได้อย่างต่อเน่ืองทุกไตรมา

สนับจากไตรมาส 2/2012 จนถึงปัจจุบัน 

 
ท่ีมา: Principal Asset Management 

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

กองทุน PRINCIPAL iPROP-R ได้รับการจัด

อันดับ Morningstar Rating 5ดาว 

*Morningstar Rating as of 31 Dec 2019  

**เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Property 

Income Fund การเปล่ียนชื่อกองทุนมีผลวันท่ี 

10 Jun 2019 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า 

(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความม

เส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการด าเนินงานใน

อดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน

อนาคต/ผู้ลงทุนควรศึกษาการจ่ายเงินปันผล

ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน 

PRINCIPAL iPROP ได้ท่ี http://www. 

principal.th/Mutual_Fund-@-

Funds'_Distribution.aspx 

/โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปัน

ผลเพ่ิมเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

mailto:principal.th/Mutual_Fund-@-Funds'_Distribution.aspx
mailto:principal.th/Mutual_Fund-@-Funds'_Distribution.aspx
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ในขณะเดียวกนั ส าหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทนุในธีมที่กระจายความเส่ียงมากขึน้ แต่ยังต้องการมีสัดส่วนการลงทุนใน

สินทรพัย์กลุ่ม Property Funds/ REITs รวมถงึกองทุนประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน ทาง บลจ. พรนิซิเพิล แนะน าการ

ลงทุนในกองทนุทีเ่นน้การจดัสัดส่วนเงินลงทนุในลักษณะ Asset Allocation อนัไดแ้ก ่
 

 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม (Principal Strategic Income Fund, PRINCIPAL SIF) 
 

กองทุน PRINCIPAL SIF เป็นกองทุนที่เน้นจัดสัดส่วนการลงทนุในลักษณะ Asset Allocation บนสินทรัพย์กลุ่ม Yield 

Play โดยกลยุทธ์ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และกองทุนอสังหาฯ ในอัตราส่วนราว 60:40 เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

ความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ลงทุนสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง กองทุน PRINCIPAL SIF จึงนับว่าเป็นกองทุนที่

สามารถตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนเข้าไปยังสินทรัพย์ประเภท Property Funds/REITs รวมถึง

กองทุนประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ไม่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงขณะมากนัก 

 

 

ผลการด าเนนิงานในของอตตีของกองทนุ PRINCIPAL SIF  

 

  3M 6M 1Y 3Y 5Y 

Since 

Inception 

Inception 

Date 

Principal SIF -0.54% 2.23% 11.51% 6.97% n/a 6.00% 19/05/2016 

Benchmark (%) -1.31% 4.52% 15.67% 9.34% n/a 7.79%  

 
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดต้ังมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป/ Benchmark: GovBond NTR Index 30.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 30.00% + SET PF&REIT TRI 

Index 20.00% + FSTREI TRI Index 20.00% (source: ThaiBMA , ThaiBMA , MorningStar Direct , MorningStar Direct) 

 
ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก าไร จากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าทุนเริ่มแรกได้/บริษัทจัดการใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเส่ียง

ด้านอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต/เอกสารการวัดผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 

Copyright @ 2018 บริษัท มอร์น่ิงสตาร ์รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลท่ีประกอบในเอกสารน้ี :(1) เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทมอร์น่ิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการท าซ ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกกรณีจากการน าข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการ

ด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุน PRINCIPAL SIF ได้รับการจัดอันดับ 

Morningstar Rating 5ดาว 

*Morningstar Rating as of 31 Dec 2019  

**เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Strategic 

Income Fund การเปล่ียนชื่อกองทุนมีผลวันท่ี 

10 Jun 2019 
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กองทุนเปิดพรินซเิพิล บาลานซ์ อินคัม (Principal Balanced Income Fund,  PRINCIPAL 

iBALANCED) 

กองทุน PRINCIPAL iBALANCED เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่มีโอกาสได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากทั้งสภาพตลาดที่คาดว่าจะ

เกิดความผันผวนตาม Theme Risk Velocity และเพ่ิมโอกาสในการรับผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ดอกเบ้ียทั่วโลกอยู่ใน

ระดับต ่า เนื่องจากเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนแบบหลากหลาย ทั้งในสินทรัพย์กลุ่มตราสารทุน ตราสารหนี้ Property 

Funds/REITs/กองทุนประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน และ ทองค า โดยพอร์ตการลงทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทัง้

ในและต่างประเทศ กองทุน PRINCIPAL iBALANCED เน้นการจัดสรรเงินลงทุนในลักษณะ Asset Allocation 

ด้วยกลยุทธ์การปรับสัดส่วนเงินลงทุนและการจัดการความเส่ียงในลักษณะ Core and Satellite เพ่ิมโอกาสให้ผู้จัดการ

กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจากการลงทุนได้ และยังสามารถรักษาความผันผวนโดยรวมของกองทุนให้

อยู่ในระดับที่เหมาะสมในเวลาเดียวกัน ซ่ึงเป็นรูปแบบของ New model หลังกองทุนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งมีการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล เพ่ือให้สอดคล้องสภาพตลาด

ปัจจบุัน 

 

 
 

 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก าไร จากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าทุนเริ่มแรกได/้บริษัทจัดการใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเส่ียง

ด้านอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน/ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุน 

แต่ละชนิดของกองทุน ไดท่ี้ www.principal.th/ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต/เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดท า

ขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 

Copyright @ 2018 บริษัท มอร์น่ิงสตาร ์รีเสริช์ ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ข้อมูลท่ีประกอบในเอกสารน้ี :(1) เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทมอร์น่ิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการท าซ ้า หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกกรณีจากการน าข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการ

ด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุน PRINCIPAL iBalanced-R ได้รับการจัด

อันดับ Morningstar Rating 5ดาว 

*Morningstar Rating as of 31 Dec 2019  

**เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Balanced 

Income Fund การเปล่ียนชื่อกองทุนมีผลวันท่ี 

10 Jun 2019 
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กองทุน PRINCIPAL iBALANCED มีตัวอย่างประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ได้อย่างต่อเน่ืองทุกไตรมาสนับจากไตร

มาส 4/2013 จนถึงปัจจุบัน 

 

Period XD 
Auto-Redemption History (Baht/Unit) 

Redemption (Class R) 

 
ท่ีมา: Principal Asset Management 

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

Disclaimer 

ผู้ลงทุนท าความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง  และผล

การด าเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการตัดสินใจลงทุน/เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่ง

หมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท า

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลติภัณฑ์ด้านการลงทนุของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรง

กับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารนี ้บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรบัความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดข้ึนไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผดิ

ส าหรับการกระท าใด ๆ ที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า 

น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น / บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดข้ึนในทุกกรณี ทั้งนี้ความเห็นบทวิเคราะห์หรือการ

คาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถอืเป็นเครื่องยืนยัน และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดข้ึนจริงได้ / ส าหรับนักลงทุนที่

ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัจัดการหรือผู้ด าเนินการขายที่ท่านให้บริการ 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า 

(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความม

เส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการด าเนินงานใน

อดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน

อนาคต/ผู้ลงทุนควรศึกษาการจ่ายเงินปันผล

ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน 

PRINCIPAL iBALANCED ได้ท่ี http://www. 

principal.th/Mutual_Fund-@-

Funds'_Distribution.aspx 

/โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปัน

ผลเพ่ิมเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

mailto:principal.th/Mutual_Fund-@-Funds'_Distribution.aspx
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