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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูส าคญั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์ 
อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมั 

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund  
PRINCIPAL iPROPEN 

(ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL iPROPEN-A) 
กองทุนรวมทรพัยสิ์นทางเลือก   

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  
กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 

 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบัการรบัรอง CAC 
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นโยบายการลงทุน 
กองทุนมนีโยบายการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถงึ 
Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรอืหน่วยของกองทุน private equity ทีเ่น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยห์รอืทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน หรอืเน้นลงทุนใน
ตราสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ หรอืโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรอืตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/
ตราสารของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถงึตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่ตราสารดงักล่าวหรอืกลุ่มของตรา
สารดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์, ทศิทางอตัรา
ดอกเบี้ย, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัคว าม
เสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด้ 

บรษิทัจดัการอาจด าเนินการแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) 
ขึน้ในอนาคต ซึ่งต้องมคีุณสมบตัเิป็นไปตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวขอ้ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 15 วนัผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Funds) 
หรอืกองทุนรวมที่มกีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได้ หรอืสามารถ
กลบัมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (Risk Spectrum) 
เพิม่ขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกบั
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้ผู้ ถอื
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการที่ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 
 
กลยุทธใ์นการบริหารกองทุน 
มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (Active Management) 
 

คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร  

-     ผูล้งทุนทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 
- อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็หรอืสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดพีอ 

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุนซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

- ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืโครงสรา้งพืน้ฐาน 
- เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
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หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

- เนื่ องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่กองทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการ
ลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่งจากความผนัแปรของค่าเช่าและอตัราการ
เช่า การเพิม่ขึน้ของภาษทีรพัยส์นิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ รวมถงึ
ความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

- เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน  (Efficient Portfolio Management)     
และเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัรา
แลกเปลี่ยน และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นและกองทุนอาจ
ไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง และมีนโยบาย           
การลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ท าให้กองทุนรวมนี้มคีวามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุน      
ในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์
อา้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั 

 
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ 
 
 ความผนัผวนของผลการ  
 ด าเนินงาน (SD)           
              
 *ค่าSD แสดงความผนัผวนของกองทุนยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตัง้แต่จดัตัง้กองทุน กรณียงัไม่ครบ 5 ปี) 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

การป้องกนัความเสีย่ง FX      

 

   ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง 

   การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อก 
   ตราสาร 

  (High Issuer Concentration Risk) 

 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

         

 

 

 

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

      ต ่า  สงู 

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด   บางสว่น     ดุลยพนิิจ       ไม่ป้องกนั 

    ต ่า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

           

ช่ือทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 
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*ค่าใชจ้่ายในการแต่งตัง้หรอืค่าบรหิารจดัการหรอืการใหบ้รกิารของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (outsourced fund manager) ทีป่รกึษาการ
ลงทุนและ/หรอืทีป่รกึษากองทุนทีอ่ยู่ในต่างประเทศ (ถา้ม)ี รวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนน้ีไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืใน
รปูแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนน้ี (ถา้ม)ี  

 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน ปัจจุบนั 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  1.605 รอ้ยละ 1.00 
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไม่เกนิรอ้ยละ  1.605 รอ้ยละ 1.00 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีาร
ซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(เกบ็เขา้กองทุน) 

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่า
หน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
*ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าว เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตาม
เงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 

ค่าธรรมเนียม 

 
*ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะไดร้บั 

ดงันัน้ คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 



 

 
 
 

7 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

7. ผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมุด - 

 

 

 

8. ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทุนท่ีลงทุน - 

 

 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation) คือ - ต่อปี 
*กรณีกองทุนจดัตัง้ไมค่รบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

 

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จดุขาย คือ  
Fund of Property Fund – Thai and Foreign 

5. ความผนัผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดชันีช้ีวดั (Tracking Error : TE)  คือ N.A. 

3. กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ - 
     *กรณีกองทุนจดัตัง้ไม่ครบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นับตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

 

   2.  ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน :  
• ดชันีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสดัส่วนร้อยละ 21 

• ดชันี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return (FSTREI) ในสกลุเงิน SGD ปรบัด้วยต้นทุนการ
ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนั
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 50% และปรบัด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณ
ผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ีไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 50% ในสดัส่วนร้อยละ 20 

• ดชันี S&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกลุเงิน AUD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน ตามสัดส่วนการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียน 50% และปรบัด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ี
ไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 50% ในสดัส่วนร้อยละ 30 

• ดชันี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ในสกุลเงิน JPY ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัรา
แลกเปล่ียน 50% และปรบัด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ี
ไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 50% ในสดัส่วนร้อยละ 20 

• ดชันี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกลุเงิน HKD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 
เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 50% 
และปรบัด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ีไม่ได้ท าสญัญา
ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 50% ในสดัส่วนร้อยละ 9 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
วนัท่ีอนุมติัจดัตัง้ 
วนัท่ีจดทะเบียน (ประมาณการ) 
อายโุครงการ 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 
จ านวนเงินลงทุนโครงการ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
12 พฤศจกิายน 2562 
26 พฤศจกิายน 2562 
ไม่ก าหนด 
10.00 บาท 
5,000 ลา้นบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
(บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น

วนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที ่

บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขาย

หลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี) 

วนัท าการซื้อหน่วยลงทุน  :  
IPO: 14 – 22 พฤศจกิายน 2562 
หลงั IPO: บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการซือ้หน่วยลงทุน 
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 5,000 บาท 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 5,000 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทุน: 
บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน        
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไม่ก าหนด    
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด    
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการ นับจากวนัค านวณ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ปัจจุบนั T+5) เฉพาะบญัชธีนาคาร 
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี ่www.principal.th 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
 

รายชื่อ  วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
คุณวนิ พรหมแพทย ์  วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณ ประพจน์ อว้นเจรญิกุล             วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณธนา เชนะกุล                          วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ             วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 
คุณวริยิา  โภไคศวรรย ์           วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณปณิธ ิจติรโีภชน์                      วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณวรุณ ทรพัยท์วกีุล                    วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 

PTR 0.0000 
กรณีกองทุนรวมทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึ้นจรงิในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่
จดทะเบยีนถงึวนัทีร่ายงาน 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

http://www.principal.th/
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แตง่ตัง้ 

ติดต่อสอบถามรบัหนังสือช้ีชวน 
ร้องเรียน 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน    
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์    :  0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 
Website     :  www.principal.th 

ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไดท้ี ่www.principal.th 

 
 
  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จ านวน 

- ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต. 
- การพจิารณาร่างหนังสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้                   
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 แลว้ดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงทีมู่ลค่าของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นหรอืลดลงจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพจิารณาได้จากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 

ความเส่ียงจากการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน : ซึ่งกองทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์หรอืโครงสรา้งพืน้ฐาน
โดยตรง เช่น ความเสีย่งจากความผนัแปรของค่าเช่าและอตัราการเช่า การเพิม่ขึน้ของภาษีทรพัย์สนิ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ค่า เสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป          
และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจาย  
การลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรอืตราสารของ
กองทุนอสงัหารมิทรพัย์มสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่้องการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่
ตอ้งการ 

ความเส่ียงทางธรุกิจ (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit  Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยภายในและภายนอกของ                 
ผู้ออกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสีย่ง     
ทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได้ 

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมี  
ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ 
โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วง
ทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี้ 
- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกนั
ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /ค าเตือน 
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เนื่องจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึ
เป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที่ลงทุนได ้

ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทิศทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอ้างองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปร
อา้งองิ ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได้ 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสุดทีเ่กดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแตว่นัทีร่ายงาน         
(หรอืต้ังแต่จดัต้งักองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารค านวณดงันี้  

 

 

 

 

 

ค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมวีธิกีารค านวณเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนว่าดว้ยมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัทีร่ายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

ค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีช้ีวดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชี้วดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชี้วดัมากน้อยเพยีงใด เช่น หากกองทุนรวม    
มีค่า TE ต ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้ว ัดในอัตราที่ต ่า ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมี
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มคี่าสูง แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีารเบี่ยงเบน   
ออกจากดชันีชี้วดัในอตัราที่สูง ดงันั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง      
เป็นตน้ 
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อตัราส่วนหมุนเวยีนการ ลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นค่าทีแ่สดงเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุน และช่วยสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน  
ไดด้ยีิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงใน
ตาราง 
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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูส าคญั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์ 
อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมั 

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund  
PRINCIPAL iPROPEN 

(ชนิดจ่ายเงินปันผล : PRINCIPAL iPROPEN-D) 
กองทุนรวมทรพัยสิ์นทางเลือก   

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  
กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 

 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบัการรบัรอง CAC 
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คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 

นโยบายการลงทุน 
กองทุนมนีโยบายการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถงึ 
Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรอืหน่วยของกองทุน private equity ทีเ่น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยห์รอืทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน หรอืเน้นลงทุนใน
ตราสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ หรอืโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรอืตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/
ตราสารของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถงึตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่ตราสารดงักล่าวหรอืกลุ่มของตรา
สารดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์, ทศิทางอตัรา
ดอกเบี้ย, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความ
เสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด้ 

บรษิทัจดัการอาจด าเนินการแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) 
ขึน้ในอนาคต ซึ่งต้องมคีุณสมบตัเิป็นไปตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวขอ้ง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 15 วนัผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Funds) 
หรอืกองทุนรวมที่มกีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได้ หรอืสามารถ
กลบัมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (Risk Spectrum) 
เพิม่ขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกบั
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถ้อื
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการที่ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 
 
กลยุทธใ์นการบริหารกองทุน 
มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (Active Management) 
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กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร  

-     ผูล้งทุนทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 
- อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็หรอืสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดพีอ 

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุนซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

- ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืโครงสรา้งพืน้ฐาน 
- ผู้ลงทุนที่คาดหวงัโอกาสรบัรายได้จากเงนิปันผล รวมถึงมสีทิธไิด้รบัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏิบตัิเป็นไปตามเกณฑ์/

เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด ทัง้นี้ โปรดศกึษารายละเอยีดเงือ่นไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูล
โครงการ 
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หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

- เนื่ องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่กองทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการ
ลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่งจากความผนัแปรของค่าเช่าและอตัราการ
เช่า การเพิม่ขึน้ของภาษทีรพัยส์นิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ รวมถงึ
ความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

- เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน  (Efficient Portfolio Management)     
และเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัรา
แลกเปลี่ยน และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นและกองทุนอาจ
ไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง และมีนโยบาย           
การลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ท าให้กองทุนรวมนี้มคีวามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุน     
ในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์
อา้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งได้สงูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั 

 
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ 
 
 ความผนัผวนของผลการ  
 ด าเนินงาน (SD)           
              
 *ค่าSD แสดงความผนัผวนของกองทุนยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตัง้แต่จดัตัง้กองทุน กรณียงัไม่ครบ 5 ปี) 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

การป้องกนัความเสีย่ง FX      

 

   ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง 

   การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อก 
   ตราสาร 

  (High Issuer Concentration Risk) 

 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

         

 

 

 

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

      ต ่า  สงู 

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด   บางสว่น     ดุลยพนิิจ       ไม่ป้องกนั 

    ต ่า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

           

ช่ือทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 
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*ค่าใชจ้่ายในการแต่งตัง้หรอืค่าบรหิารจดัการหรอืการใหบ้รกิารของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (outsourced fund manager) ทีป่รกึษาการ
ลงทุนและ/หรอืทีป่รกึษากองทุนทีอ่ยู่ในต่างประเทศ (ถา้ม)ี รวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนน้ีไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืใน
รปูแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนน้ี (ถา้ม)ี  

 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน ปัจจุบนั 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  1.605 รอ้ยละ 1.00 
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไม่เกนิรอ้ยละ  1.605 รอ้ยละ 1.00 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีาร
ซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(เกบ็เขา้กองทุน) 

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่า
หน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
 
*ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าว เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน 
หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี  จะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 

ค่าธรรมเนียม 

 
*ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะไดร้บั 

ดงันัน้ คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 



 

 
 
 

7 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

7. ผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมุด - 

 

 

 

 

8. ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทุนท่ีลงทุน - 

 

 

 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation) คือ - ต่อปี 
*กรณีกองทุนจดัตัง้ไมค่รบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

 

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จดุขาย คือ  
Fund of Property Fund – Thai and Foreign 

   2.  ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน :  
• ดชันีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสดัส่วนร้อยละ 21 

• ดชันี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return (FSTREI) ในสกลุเงิน SGD ปรบัด้วยต้นทุนการ
ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนั
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 50% และปรบัด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณ
ผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ีไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 50% ในสดัส่วนร้อยละ 20 

• ดชันี S&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกลุเงิน AUD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน ตามสัดส่วนการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียน 50% และปรบัด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ี
ไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 50% ในสดัส่วนร้อยละ 30 

• ดชันี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ในสกุลเงิน JPY ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัรา
แลกเปล่ียน 50% และปรบัด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกลุบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ี
ไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 50% ในสดัส่วนร้อยละ 20 

• ดชันี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกลุเงิน HKD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 
เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 50% 
และปรบัด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ีไม่ได้ท าสญัญา
ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 50% ในสดัส่วนร้อยละ 9 

 

5. ความผนัผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดชันีช้ีวดั (Tracking Error : TE)  คือ N.A. 

3. กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ - 
     *กรณีกองทุนจดัตัง้ไม่ครบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นับตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

พจิารณาจ่ายประมาณ 4 ครัง้ต่อปี (ทัง้นี้ ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้) ตามหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงนิปันผล  
-  โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการ

เหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล
แลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีล
ขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  

-  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
-  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุน เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วย
ลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการที่
เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศที่
เกีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนใน
อนาคต 
(โปรดศกึษารายละเอยีดเงือ่นไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วน
ส่วนขอ้มลูโครงการ) 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
วนัท่ีอนุมติัจดัตัง้ 
วนัท่ีจดทะเบียน (ประมาณการ) 
อายโุครงการ 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 
จ านวนเงินลงทุนโครงการ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
12 พฤศจกิายน 2562 
26 พฤศจกิายน 2562 
ไม่ก าหนด 
10.00 บาท 
5,000 ลา้นบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
(บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น

วนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของ

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที ่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขาย

หลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี) 

วนัท าการซื้อหน่วยลงทุน  :  
IPO: 14 – 22 พฤศจกิายน 2562 
หลงั IPO: บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการซือ้หน่วยลงทุน 
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 5,000 บาท 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 5,000 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทุน: 
บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน        
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไม่ก าหนด    
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด    

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการ นับจากวนัค านวณ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ปัจจุบนั T+5) เฉพาะบญัชธีนาคาร 
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี ่www.principal.th 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
 

รายชื่อ  วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
คุณวนิ พรหมแพทย ์  วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณ ประพจน์ อว้นเจรญิกุล             วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณธนา เชนะกุล                          วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ             วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 
คุณวริยิา  โภไคศวรรย ์           วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณปณิธ ิจติรโีภชน์                      วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณวรุณ ทรพัยท์วกีุล                    วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 

PTR 0.0000 
กรณีกองทุนรวมทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึ้นจรงิในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่
จดทะเบยีนถงึวนัทีร่ายงาน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แตง่ตัง้ 

ติดต่อสอบถามรบัหนังสือช้ีชวน 
ร้องเรียน 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน    
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์    :  0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 
Website     :  www.principal.th 

ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไดท้ี ่www.principal.th 

 
 
  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จ านวน 

- ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต. 
- การพจิารณาร่างหนังสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้                   
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 แลว้ดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงทีมู่ลค่าของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นหรอืลดลงจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ งพจิารณาได้จากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 

ความเส่ียงจากการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน : ซึ่งกองทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์หรอืโครงสรา้งพืน้ฐาน
โดยตรง เช่น ความเสีย่งจากความผนัแปรของค่าเช่าและอตัราการเช่า การเพิม่ขึน้ของภาษีทรพัย์สนิ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป          
และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจาย  
การลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรอืตราสารของ
กองทุนอสงัหารมิทรพัย์มสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่้องการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่
ตอ้งการ 

ความเส่ียงทางธรุกิจ (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit  Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยภายในและภายนอกของ                 
ผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสีย่ง      
ทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได้ 

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมี   
ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ 
โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วง
ทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี้ 
- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกนั
ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /ค าเตือน 
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เนื่องจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึ
เป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได้ 

ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทิศทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอ้างองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปร
อา้งองิ ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได้ 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสุดทีเ่กดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแตว่นัทีร่ายงาน         
(หรอืต้ังแต่จดัต้งักองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารค านวณดงันี้  

 

 

 

 

 

ค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมวีธิกีารค านวณเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนว่าดว้ยมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัทีร่ายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

ค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีช้ีวดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชี้วดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชี้วดัมากน้อยเพยีงใด เช่น หากกองทุนรวม    
มีค่า TE ต ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้ว ัดในอัตราที่ต ่า ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมี
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มคี่าสูง แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีารเบี่ยงเบน  
ออกจากดชันีชี้วดัในอตัราที่สูง ดงันั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง      
เป็นตน้ 
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อตัราส่วนหมุนเวยีนการ ลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นค่าทีแ่สดงเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุน และช่วยสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน  
ไดด้ยีิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงใน
ตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 




