
 

  

 
 
 

 

 
 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมัเพื่อการเลี้ยงชีพ, CIMB - Principal Property Income Retirement Mutual 

Fund (ชื่อย่อ : CIMB -PRINCIPAL iPROPRMF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 
 กองทุน น้ีลงทุนกระจุกตวัในกล ุ่มอ ุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย  ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

ดงักล่าว ผูล้งทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจาํนวนมาก 
 กองทุน เปิดพริน ซิเพิล  พรอ็พเพอร ์ตี้ อินคมั เพื่อการเลี้ยงชีพ  อาจมีการลงทุน ในต่างประเทศบางส่วน  กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอ ตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  บริษทัจดัการใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนของ
กองทุน (Hedging) และอาจพิจารณาปรบัเปลี่ยนอตัราส่วนในการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุ ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของ
ผ ูจ้ดัการกองทนุในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้น้ี เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงและอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน ผูล้งทุนอาจจะ
ขาดทนุหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต ํา่กว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได้ 

 บริษทัจดัการอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้  กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น  ทิศทางของราคาหลกัทรพัย ์ อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลี่ยน  และ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น 

 กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่ม ีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย ์
หรือดชันีกล ุ่มหลกัทรพัย  ์หรือสินทรพัยอ์ ื่นใด ที่เกี่ยวข้องกบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ ัง้ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมี
ความเสี่ยงเน่ืองจากการลงทนุในตราสารดงักล่าว 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ของภาษีที่ระบุไว้ในค ู่ม ือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการ
ลงทนุ ผูล้งทนุจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 ผูล้งทนุไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนั 
 กองทุน น้ี  เป็นกองทุนรวมหมวดอ ุตสาหกรรม  ที่ม ุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกล ุ่มอ ุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย  ์(Property Sector Fund) เพียง

หมวดเดียว อาจมีความเสี่ยงและความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไปที่ม ีการกระจายหลายอตุสาหกรรม ดงันัน้ผ ู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมลูของหมวดอตุสาหกรรมดงักล่าวเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ  

 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกกไ็ด้ ดงันัน้  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล  พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมัเพื่อการเลี้ยงชีพ เม ื่อ เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผ ูล้งทนุ และผ ูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในเหตกุารณ์ที่ไม ่ปกติ ผูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 ในกรณีที่กองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ม ีคาํส ัง่

ไว้ 
 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทนุและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ

สงสยัให้สอบถามผ ูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 
 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ  หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกล ุ่ม

บุคคลใดที่ทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อม ูล
ในหนังสือชี้ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทนุรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 บริษัทจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  จาํกดั   เป็น  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  พรินซิเพิล

จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 7 สิ้นสดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมัเพื่อการเลีย้งชีพ  
Principal Property Income Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL iPROPRMF) 
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ลกัษณะที่สาํคญัของกองทุนรวม 
 

 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมัเพือ่การเลีย้งชพี  
Principal Property Income Retirement Mutual Fund, (PRINCIPAL iPROPRMF)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
กองทุนรวมหน่วยอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

นโยบายการลงทุน 1)  กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property 
Sector Fund) ไดท้ัง้ในและต่างประเทศ โดย 
1.1)  กองทุนจะมุง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) (กองทุนProperty)  Exchange 
Traded Fund ทีเ่น้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REITs ETF) หน่วยของกองทุน
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีอ่ยู่ในหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(กองทุน Infra) รวมถงึตรา
สารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

1.2)   หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ หรอืที่มีลกัษณะเทียบเคียงได้กบัหมวดพฒันา
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิอื่นใดในการใหส้ทิธไิดม้าซึง่หุน้
ดงักลา่วหรอืใหผ้ลตอบแทนกบัหุน้กลุม่นัน้ๆ โดยขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน และหรอื 

1.3)  ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ที่ใหผ้ลตอบแทนอ้างองิกบั
หลกัทรพัย ์หรอืดชันีกลุม่หลกัทรพัย ์ หรอืสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หรอื
ที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์ ทั ้งในไทย และหรือ
ต่างประเทศ อาท ิตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีใ่หผ้ลตอบแทนเชื่อมโยงกบั
ผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้
ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงทีเ่ชือ่มโยงกบัรายไดข้องอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 
ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรพัย์ดังกล่าวตามข้อ 1.1-1.3 โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS กองทุน Infra หรอืกองทุน Property 
ทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน  

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ซื้อ 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ขาย 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ัง้
และจดัการกองทุนรวม 
วนัที่จดทะเบยีนกองทุนรวม 

5,000 บาท 

ไมก่าํหนด 

วนัที ่16 พฤศจกิายน 2555 

 
วนัที ่ 20 ธนัวาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยน
ตามดลุยพินิจของ
ผ ูจ้ดัการกองทนุ 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม 

1.      ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย  ์(Property Sector Fund) : กองทุนมนีโยบายมุง่
ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์เพยีงหมวดเดยีว จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มกีารกระจายการ
ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของทรพัยส์นิทีเ่ขา้
ไปลงทุน ซึ่งอาจทําใหค้วามสามารถในการจ่ายเงนิปันผลลดลง บรษิทัจดัการจะมกีารพจิารณาถงึรายละเอยีด โครงสรา้ง และการ
จดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ขา้ไปลงทุนในประเภททรพัยส์นิต่างๆ เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

2.   ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความ
ผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัรา
ดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการ
ลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ  
การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักลา่ว 

3.    ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนได้
ลงทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมไ่ด้
ในชว่งเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์โดยเน้นสภาพคล่องเป็น
สาํคญั โดยคาํนึงถงึปรมิาณการซือ้ขายของกองทุนนัน้ เพือ่ความคลอ่งตวัในการบรหิารกองทุน 

4.    ความเสี่ยงทางธรุกิจ  (Business  Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระหนี้ของผ ู้ออกตราสาร  (credit  risk) 
คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตรา
สาร เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การทีผู่อ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  กองทุนจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และ
ประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร 
เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของ
บรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพ
ของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

5.     ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน  (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน 
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือ
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนได้มกีารวเิคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง 
คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน 
ตวัอย่างเชน่ ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนคา่ มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอื
ขาดทุนจากการเคลือ่นไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทิศทางอตัรา
แลกเปลีย่น เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

7. ความเสี่ยงจากการทําสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน 
(volatile) มากกวา่หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่วยอ่มทาํใหส้นิทรพัยม์คีวามผนั
ผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะกําหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความ
เสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพือ่ใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพือ่ลด
ความเสี่ยงในส่วนน้ี และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัรา
แลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว อาจทาํใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บั
ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุน
ยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักลา่ว ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทาํธุรกรรมดงักล่าวกบั
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่ม ีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจา
การคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ทําใหไ้ดร้บั
ผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีสว่นใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อกโดย
บรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คงสงู และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมือ่รอ้งขอได ้
รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคุมระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
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คาํถาม-คาํตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีการกาํหนดประเภทของผ ูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 
     เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทนุทัว่ไป และไมม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมนี้ม ีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 
     1,000 ลา้นบาท 

(3)   กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผ ูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

 ผูท้ีม่เีงนิได ้แต่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษจีากการลงทุน (สงูสดุไมเ่กนิ 15% ของเงนิไดท้ีย่ ืน่เสยีภาษ ี  
     ทัง้ปี โดยเมือ่รวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี หรอื กบข. แลว้ไมเ่กนิ 5 แสนบาท) หรอืยงัใชส้ทิธปิระโยชน์ไมเ่ตม็ที ่ 
 ผูท้ีต่อ้งการนําเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของ RMF ไปหกัลดหยอ่นภาษ ี 
 ผูท้ีต่อ้งการลงทนุต่อเน่ืองเตรยีมไวส้าํหรบัหลงัเลกิทาํงานหรอืเกษยีณ 
 ผูล้งทุนทัว่ไป ทีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ 
     รวมถงึหลกัทรพัยอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้งในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ใน และ/หรอืต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวน 

และรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารของหมวดอุตสาหกรรมดงักลา่วได ้  
(4)   ปัจจยัใดที่ม ีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผ ูล้งทุน ? 

 การเปลีย่นแปลงของมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทนุอสงัหารมิทรพัย ์ทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจากภาวะ   
     เศรษฐกจิ วงจรของอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละประเภท การแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต รวมถงึเหตุอืน่ๆทีท่าํใหท้รพัยส์นิดงักลา่วไม ่ 
     สามารถหารายไดไ้ด ้ 
 ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยท์ีก่องทนุเขา้ไปลงทุน  
 ในกรณีมกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ  
     อาจมผีลกระทบทาํใหเ้งนิตน้และผลตอบแทนสว่นเพิม่จากการลงทุนในรปูของเงนิบาทผนัผวน 
 กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบ

ต่อการลงทุนดงักลา่ว ผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจาํนวนมาก 
 กองทุนมุง่ลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุม่อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) เพยีงหมวดเดยีว จงึอาจมคีวาม

เสีย่งและความผนัผวนของราคาสงูกวา่กองทุนรวมทัว่ไปทีม่กีารกระจายหลายอุตสาหกรรม 
 เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจขาดทุนหรอืไดร้บั 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้
 บรษิทัจดัการอาจใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัรา
ดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น 

 ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทุนในกองทุนรวมดงักลา่วดว้ย หากไมป่ฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจาํหน่าย จา่ย โอน จาํนํา หรอืนําไปเป็น
หลกัประกนั 

 กองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น จงึเหมาะกบัผูล้งทุนทีม่คีวามตอ้งการผลตอบแทนสงู และสามารถยอมรบั
ความเสีย่งจากการลงทุนไดม้ากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

 ผูล้งทุนควรขอคาํแนะนําเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการก่อนทาํการลงทนุ 
 การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพือ่

ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

 กองทุนอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง และมนีโยบายการลงทนุในตราสารทีม่ ี
          สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ทาํใหก้องทุนรวมน้ีมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิ 
         ลงทุนในจาํนวนทีน้่อยกวา่จงึมกีาํไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงู 
         และรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป  
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(5)   การลงทุนในกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่ม ีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

(6)  การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลา 
        เท่าใด?  

(1) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50% และ The FTSE Strait times REIT Index 50%ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเป็นเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทนหรอื 

(2) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT) ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 21% และอตัราผลตอบแทนของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return 
Index (FSTREI) ในสกุลเงนิบาท 79% 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามที่บรษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนทีก่ําหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลา
ทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 
อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื 
ประกาศขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การ
เปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทําหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดย
บรษิทับรษิทัจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

(7)   เป็นกองทนุรวมที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุนหรอืเป็นกองทุนรวมที่ม ุ่งเน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
      ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

(8)   กองทุนรวมนี้ม ีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
      วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน  
      วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2556 

ข้อกาํหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมนี้ม ีวิธ ีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    
        1.1 ขายหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดท้กุวนัและเวลาทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการจนถงึเวลา 15.30   น. 
โดยตดิต่อไดท้ี ่

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทนุ 
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 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการชายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 
ทา่นสามารถชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทนุ โดยทา่น
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด  ์แอน เฮ้าส  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกัลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการแรกของสปัดาห ์ตัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึเวลา 
15.00 น. 

(2) กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ ? 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ
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ดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเล ื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไมข่ายหรือไมร่บัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคาํส ัง่ที่รบัไว้แลว้ และการหยดุรบัคาํส ัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  
บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เชน่ 
(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) เลือ่นกาํหนดชาํระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่งคําสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

(4) วิธ ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทาํการ ระหวา่งเวลา
เริม่ทาํการถงึ 15:30 น. ตามเงือ่นไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการของสปัดาห ์
ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15:00 น. ตามเงือ่นไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมนี้กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ผูล้งทุนไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรอืนําไปเป็นประกนั  

(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 
ทา่นสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ของวนัทาํการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัทาํการ  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางชอ่งทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมนี้ม ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้อาจถกูจาํกดัสิทธิในเร ื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 
 กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไมน่ับคะแนนเสยีง
ของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผ ูล้งทุนอย่างไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
 ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกาํกบัการปฏบิตังิาน  
ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

 ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 

 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าส ู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 
ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1)  รายชื่อคณะกรรมการ  (มผีลตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป) 

 นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
 นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามดิ                        กรรมการ 
 นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ ์                            กรรมการ 
 นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 
 นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 คุณจุมพล สายมาลา          กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       

(2) รายชื่อผ ูบ้ริหาร  

 คุณจุมพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 คุณต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
 คุณโช ซ ูฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
 คุณกุณฑรีา พรโรจนางกรู              หวัหน้าฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 
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(3) จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 
มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 54 กองทนุ 

(4) มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,971,901,403.03 บาท 

(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
 คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณิธ ิจติรโีภชน์    ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทนุ 

(6) รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุน 

 คณุวิน พรหมแพทย ,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545   ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 – 2541   ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2555 – 2558   หวัหน้ากลุม่งานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 – 2555   หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 – 2548   หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 – 2547   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 – 2546   นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544   Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

 คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ , CISA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2537 – 2538   ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2539 – 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํนกังาน ก.ล.ต. 

 คณุวิริยา 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 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมัเพ่ือการเลีย้งชีพ 7

พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   

ประสบการณ์ทาํงาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2559 - 2560  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั 
พ.ศ. 2556 - 2559 นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จาํกดั 
พ.ศ. 2555 - 2556 แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

 คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2553 ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2547 - 2551 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประวตักิารทาํงาน 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 - 2560 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2553 - 2557 นกักลยุทธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 - 2551 เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชือ่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 คณุธนา เชนะกลุ , CFA  
ประวตักิารศกึษา  
พ.ศ. 2551 - 2555    ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตักิารทาํงาน   
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทนุ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 - 2559 นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558 นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558 ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 - 2553 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
ประวตักิารทาํงาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 - 2561 ผูจ้ดัการกองทนุฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

(7) รายชื่อผ ูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์ 0-2626-7777  
และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผ ูด้แูลปรบัปรงุรายชื่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

 (9)  ใครเป็นผ ูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกาํหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 
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ช่องทางที่ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี้ 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากผ ูซ้ื้อ หรอืผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม อตัราตามโครงการ  เร ียกเกบ็จริง 

- คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ       0.12%  
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จาก
กองทนุรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธ .ค . 
2560 - 30 พ.ย. 

2561 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธ .ค . 
2559 - 30 พ.ย. 

2560 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธ .ค . 
2558 - 30 พ.ย. 

2559 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 4.82 1.269 1.447 1.54 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 0.856 0.856 0.86 
o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.032 0.032 0.03 
o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.321 0.321 0.31 

2.   คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.56 0.060 0.238 0.34 
o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 0.011 0.01 
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.008 0.013 0.03 
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.025 0.024 ไมม่ ี
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.002 0.002 0.02 
o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
- คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ในชว่งเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมม่ ี
 

0.015 

ไมม่ ี
 

0.188 

ไมม่ ี
 

0.27 

ค่าธรรมเนียมที่เร ียกเกบ็จากผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้อืหน่วย
ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามที่ระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

- กรณเีป็นกองทนุเปิดปลายทาง  
- กรณเีป็นกองทนุเปิดตน้ทาง 

ตามคา่ธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซือ้

ขายหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ตามทีจ่า่ยจรงิ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้
นายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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 อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : 17.00 

 Port Folio Duration : - 

 ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -8.07 

รายละเอียดการลงทนุ การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1 

 % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ    

 หุน้สามญั-พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 489,230.00  0.08 

 หน่วยลงทุน-ดา้นอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ  214,796,769.60  33.82 

 หน่วยลงทุน-โครงสรา้งพืน้ฐาน  58,290,944.60  9.18 

 เงนิฝากธนาคาร  61,791,161.31  9.73 

 บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ 3,062,663.97  0.48 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นต่างประเทศ    

 หน่วยลงทุน-ดา้นอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ 293,352,103.53  46.19 

อื่น  ๆ           

 ทรพัยส์นิอื่น  
3,967,801.94  0.63 

 หน้ีสนิอื่น  (676,386.04)  (0.11) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   635,074,288.91  100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 
 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย  ์
ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

อนัดบั รายชื่อบริษทันายหน้า 
ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลกัทรพัย  ์(หน่วย 

: บาท) 

ร้อยละของค่า
นายหน้า
ทัง้หมด 

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 330,897.05 52.94 
2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 92,233.85 14.76 

3 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 55,540.00 8.89 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 54,073.83 8.65 

5 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย ) จาํกดั 
(มหาชน) 37,754.02 6.04 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 31,094.03 4.97 
7 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) 23,428.41 3.75 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 625,021.19 100.00 
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทนุรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม  

ราคาตลาด % NAV 
(บาท)*  

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทนุ     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 64,853,825.28 10.21 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทนุข ัน้สงู (upper limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกล ุ่ม (ง) 15% 
NAV   

หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานสิ้นสดุ  
ณ วนัที่  30 พ.ย. 2561 

นับจากวนั
เริ่ม

โครงการ 
(20 ธ .ค. 55) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(31 ส.ค. 61) 

6 เดือน 
(25 พ.ค. 61) 

1 ปี 
(24 พ.ย. 60) 

3 ปี 
(27 พ.ย. 58) 

5 ปี 
(29 พ.ย. 56) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 15.5809* 15.6783 15.0565 14.6027 11.1040 9.0046 
PRINCIPAL iPROPRMF 7.74% -0.62% 3.21% 6.79% 11.90% 11.59% 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) 2.37% -1.53% 0.81% 0.26% 5.37% 4.24% 

 
หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทนของการลงทุนใน SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00% 
* NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561 
- ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต



 

 

 



 

 
  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  พรอ็พเพอร ์ตี้ อินคมัเพื่อการเล ี้ยงชีพ   เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ  ดงันัน้ 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล  จาํกดั จึงไม่ม ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิ
เพิล พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมัเพื่อการเล ี้ยงชีพ   ทัง้นี้ ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมัเพื่อ
การเล ีย้งชีพ   ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จาํกดั 

 ในกรณีที่ผ ูส้นใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผูส้นใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ที่
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั หรือผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

 ผูล้งทุนควรศึกษาเงือ่นไขการลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเล ีย้งชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมและขอรบัค ู่ม ือภาษีได้ที่บริษทัจดัการหรือผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์ร ือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษทัจดัการลงทนุใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้ม ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผ ูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถขอดขู้อมลูการลงทุนเพื่อบริษทั
จดัการได้ที่บริษทัจดัการ และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดขู้อม ูลที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธรุกรรมกบับคุคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต .  http://www.sec.or.th/ 

 บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ  ที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพื่อที่บริษทั
จดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจด ูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ท ําการของบริษัท
จดัการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่
ได้รบัการแต่งต ัง้จากบริษทัจดัการ 

 
 
 
 

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรอง
ความถกูต้องของข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายนัน้ 
ผูล้งทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ที่บริษทัจดัการและผ ู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที่   ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็
บี ไทย  ชัน้16 ถนนหล งัสวน  แขวงล ุม พินี  เขตปทุมวนั  กร ุงเทพฯ 10330 โทรศ ัพท์ : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.th 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


