หนังสือ ชี้ชวนเสนอขายหน่ ว ยลงทุน
กองทุน เปิ ดพริ น ซิเพิล พร็อ พเพอร์ต ี้ อิ น คัม
Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)

























เดิ ม กอ งทุ น ชื่ อ กอ งทุ น เปิ ดซี ไ อ เอ็ม บี -พริ น ซิ เ พิ ล พร็อ พเพอ ร์ต ี้ อิ น คัม , CIMB - Principal Property Income Fund (ชื่ อ ย่ อ : CIMB PRINCIPAL iPROP) โดยการเปลี่ย นชื่อ กองทุน มีผลตัง้ แต่ว นั ที่ 10 มิ ถนุ ายน 2562 เป็ น ต้น ไป
กองทุน นี้ ล งทุน กระจุก ตัว ในกลุ่ม อุต สาหกรรมอสัง หาริ ม ทรัพย์ (Property Sector Fund) ดัง นั น้ หากมีปั จ จัย ลบที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ลงทุน ดังกล่า ว ผูล้ งทุน อาจสูญ เสีย เงิ น ลงทุน จํา นวนมาก
กองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล พร็อ พเพอร์ต ี้ อิ น คัม มีก ารลงทุน ในต่ า งประเทศ บางส่ว นซึ่ ง จะไม่เกิ น ร้อ ยละ 79 ของมูล ค่า ทรัพย์สิ น สุท ธิ ข อง
กองทุน กองทุน จึงมีค วามเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิ น ตราต่า งประเทศ บริ ษทั จัด การอาจลงทุน ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า เพื่อ ป้ อ งกัน
ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น (Hedging) โดยขึ้น อยู่ก บั ดุล ยพิ นิ จของบริ ษ ทั จัด การ ผู้ล งทุน อาจจะขาดทุน หรือ ได้ร บั กํา ไรจากอัต รา
แลกเปลี่ย น/หรือ ได้ร บั เงิ น คืน ตํา่ กว่า เงิ น ทุน เริ่ ม แรกได้
กองทุน นี้ ล งทุน กระจุก ตัว ในกลุ่ม อุต สาหกรรม ดังนัน้ หากมีปั จ จัย ลบที่ส ่งผลกระทบต่อ การลงทุน ดังกล่า วผู้ล งทุน อาจสูญ เสีย เงิ น ลงทุน
จํา นวนมาก
กองทุน นี้ เป็ นกองทุน รวมหมวดอุต สาหกรรม ที่ ม ุ่ง ลงทุน เฉพาะเจาะจงในกลุ่ม อุต สาหกรรมอสัง หาริ ม ทรัพย์ (Property Sector Fund)
เพีย งหมวดเดีย ว จึง อาจมีค วามเสี่ย งและความผัน ผวนของราคาสูง กว่า กองทุน รวมทัวไปที
่
่ ม ีก ารกระจายหลายอุต สาหกรรม ดัง นัน้ ผู้
ลงทุน ควรศึก ษาข้อ มูล ของหมวดอุต สาหกรรมดังกล่า วเพื่อ ประกอบการตัด สิ น ใจลงทุน
กองทุน มีน โยบายที่จ ะลงทุน ในหรือ มีไว้ซึ่งสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน ทํา ให้ก องทุน นี้ ม ีค วามเสี่ย งมากกว่า
กองทุน รวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุน ที่ต ้อ งการผลตอบแทนสูงและรับ ความเสี่ย งได้ส งู กว่า ผูล้ งทุน ทั ่วไป
กองทุน อาจจะลงทุน ในตราสารที่ม ีล กั ษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าแฝง (Structured Note) โดยอัต ราผลตอบแทนจะอ้า งอิ งกับ
หล กั ทรัพย์ หรือ ดัชนี ก ลุ่ม หล กั ทรัพย์ หรือ สิ น ทรัพย์อ ื่น ใด ที่เกี่ย วข้อ งกับ หมวดอุต สาหกรรมอสังหาริ ม ทรัพย์ทงั ้ ในไทย และหรือ ต่า งประเทศ
กองทุน จึงมีค วามเสี่ย งเนื่ อ งจากการลงทุน ในตราสารดังกล่า ว
กองทุน มีก ารแบ่งชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุน เป็ น 5 ชนิ ด ได้แ ก่ ชนิ ด ขายคืน หน่ ว ยลงทุน อัต โนม ตั ิ ชนิ ด จ่า ยเงิ น ปัน ผล ชนิ ด สะสมมูล ค่า ชนิ ด ผู้
ลงทุน สถาบัน และผูล้ งทุน กลุ่ม ทัง้ นี้ ผูล้ งทุน ควรศึก ษาข้อ มูล ของหน่ ว ยลงทุน ทัง้ 5 ชนิ ด ก่อ นทํา การลงทุน เพื่อ ประโยชน์ ส งู สุด ของผูล้ งทุน
บริ ษทั จัด การขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการเพิ่ ม ชนิ ด หน่ ว ยลงทุน ในอนาคตได้
การแบ่งชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุน มิ ได้ทาํ ให้ค วามรับ ผิ ด ชอบของกองทุน รวมที่ม ีต ่อ บุค คลภายนอกแยกออกจากกัน ตามชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุน
ทรัพย์สิ น ทัง้ หมดของกองทุน รวมยังคงอยู่ภายใต้ค วามรับ ผิด ต่อ บุค คลภายนอกอย่า งเท่า เทีย มกัน
มูล ค่า หน่ ว ยลงทุน ของหน่ ว ยลงทุน แต่ล ะชนิ ด อาจมีม ลู ค่า เท่า กัน หรือ แตกต่า งกัน ได้ โดยบริ ษทั จัด การจะแยกคํา นวณมูล ค่า ทรัพย์สิ น ของ
กองทุน แต่ล ะชนิ ด
สํา หรับ หน่ ว ยลงทุน ชนิ ด ขายคืน หน่ ว ยลงทุน อัต โนม ตั ิ บ ริ ษทั จัด การจะนํา เงิ น ค่า รับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน อัต โนม ตั ิ ไปซื้อ หน่ ว ยลงทุน ของ
กองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เดลี่ ตราสารรัฐ ระยะสัน้ ทัง้ จํา นวน
การลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน มิ ใ ช่ก ารฝากเงิ น และมีค วามเสี่ย งของการลงทุน ผูล้ งทุน อาจได้ร บั เงิ น ลงทุน คืน มากกว่า หรือ น้ อ ยกว่า เงิ น ลงทุน
เริ่ ม แรกก็ได้ ดังนัน้ ผูล้ งทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี้ เมื่อ เห็น ว่า การลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เหมาะสมกับวัต ถุป ระสงค์ก ารลงทุน ของผูล้ งทุน
และผูล้ งทุน ยอมรับ ความเสี่ย งที่อ าจเกิ ด ขึน้ จากการลงทุน ได้
ในกรณี ที่ก องทุน ไม่ส ามารถดํา รงสิ น ทรัพย์ส ภาพคล่อ งได้ต ามที่ส าํ นัก งาน ก.ล.ต. กํา หนด ผูล้ งทุน อาจไม่ส ามารถขายคืน หน่ ว ยลงทุน ตามที่
มีค าํ สั ่งไว้
ในกรณี ที่ม ีเหตุก ารณ์ ไม่ป กติ ผล้ ู งทุน อาจได้ร บั ชํา ระเงิ น ค่า ขายคืน หน่ ว ยลงทุน ล่า ช้ากว่า เวลาที่ก าํ หนดในหนังสือ ชี้ชวน
ผูล้ งทุน ควรศึก ษาข้อ มูล ในหนังสือ ชี้ชวนให้เข้า ใจและควรเก็บ หนังสือ ชี้ชวนไว้เป็ น ข้อ มูล เพื่อ ใช้อ ้า งอิ งในอนาคต และเมื่อ มีข ้อ สงสัย ให้
สอบถามผูต้ ิ ด ต่อ กับ ผูล้ งทุน ให้เข้าใจก่อ นซื้อ หน่ ว ยลงทุน
การพิ จ ารณาร่า งหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมนี้ มิ ได้เป็ น การแสดงว่า สํา นัก งาน ก.ล.ต. ได้ร บั รองถึงความ
ถูก ต้อ งของข้อ มูล ในหนังสือ ชี้ชวนของกองทุน รวม หรือ ได้ป ระกัน ราคาหรือ ผลตอบแทนของหน่ ว ยลงทุน ที่เสนอขายนัน้
ผูล้ งทุน ควรทํา ความเข้า ใจล กั ษณะสิ น ค้า (กองทุน รวม) เงื่อ นไข ผลตอบแทนและความเสี่ย งก่อ นตัด สิ น ใจลงทุน
บริ ษทั จัด การได้เปลี่ย นชื่อ จาก บริ ษทั หลัก ทรัพย์จ ดั การกองทุน ซีไอเอ็ม บี-พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด เป็ น บริ ษทั หลัก ทรัพย์จ ดั การกองทุน
พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด โดยมีผลตัง้ แต่ว นั ที่ 22 เมษายน 2562 เป็ น ต้น ไป
สํา หรับรอบระยะเวลาบัญ ชีปี ที่ 8 สิ้ น สุด วัน ที่ 31 มกราคม 2563
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ตามดุล ยพิ นิ จ ของ
ผูจ้ ดั การกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม
(Principal Property Income Fund, PRINCIPAL iPROP)
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 5 ชนิด ได้แก่
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iPROP-R)
 ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iPROP-D)
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iPROP-A)
 ชนิดผูล้ งทุนกลุม่ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iPROP-C)
 ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iPROP-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ทัง้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนกําหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการ
หน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ ชนิดของหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าํ การทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
กองทุ น มีน โยบายเน้ น ลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ห รือ ตราสารในหมวดอุ ต สาหกรรมอสัง หาริม ทรัพ ย์
(Property Sector Fund) ได้ทงั ้ ในและต่างประเทศ โดย
1) กองทุ น จะมุ่งลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสังหาริม ทรัพ ย์ท่ีจ ดทะเบีย นในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ห น่ ว ยทรัส ต์ ข องทรัส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ (REITs) (กองทุ น
Property) Exchange Traded Fund ที่เน้ น ลงทุ น ในตราสารของกองทุ น อสัง หาริม ทรัพ ย์
(REITs ETF) หน่ ว ยของกองทุ น รวมโครงสร้างพื้น ฐานที่อ ยู่ใ นหมวดพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ (กองทุน Infra) รวมถึงตราสารอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในการได้มาซึง่ ตราสารดังกล่าว
หรือกลุม่ ของตราสารดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
2) หุน้ ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สทิ ธิได้มาซึง่ หุน้ ดังกล่าว
หรือให้ผลตอบแทนกับหุน้ กลุม่ นัน้ ๆ โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และหรือ
3) ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีใ่ ห้ผลตอบแทนอ้างอิง
กับ หลัก ทรัพ ย์ หรือ ดัช นี ก ลุ่ ม หลัก ทรัพ ย์ หรือ สิน ทรัพ ย์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หมวดพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ทัง้ ในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีใ่ ห้
ผลตอบแทนเชื่อ มโยงกับ ผลการดํา เนิ น งานของ PFUND Index, ตราสารที่ม ีล กั ษณะของ
สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า แฝงที่ให้ผ ลตอบแทนเชื่อ มโยงกับ ผลการดํ า เนิ น งานของ Starhill
Global REIT, ตราสารที่มลี กั ษณะของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝงที่เชื่อมโยงกับรายได้ของ
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
ทั ง้ นี้ กองทุ น จะลงทุ น ในหรือ มี ไ ว้ ซ่ึ ง หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารในหมวดพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อ 1-3 โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่
ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
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มูล ค่า ขัน้ ตํา่ ในการสังซื
่ ้อ
หน่ ว ยลงทุน

PRINCIPAL iPROP-R : 5,000 บาท
PRINCIPAL iPROP-D : 5,000 บาท
PRINCIPAL iPROP-A : 5,000 บาท
PRINCIPAL iPROP-C : 1 บาท
PRINCIPAL iPROP-I : 50,000,000 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

มูล ค่า ขัน้ ตํา่ ของการสังขาย
่
คืน
วัน ที่ได้ร บั อนุม ตั ิ ใ ห้จ ดั ตัง้ และ
จัด การกองทุน รวม
วัน ที่จ ดทะเบียนกองทุน รวม
นโยบายการจ่ายเงิ น ปัน ผล

ไม่กาํ หนด

หล กั เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิ น ปัน ผล

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประมาณปี ละ 1 ครัง้ (ทัง้ นี้ อย่างน้อยปี ละ 1ครัง้ )เพือ่ ให้เป็ นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556 เรือ่ งหลักเกณฑ์เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการ
กองทุน (ฉบับที่ 11)) ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล
กองทุ น จะพิจ ารณาจ่า ยเงิน ปั น ผลอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครัง้ เพื่อ ให้เป็ น ไปตามประกาศสํา นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่
11) โดยพิจารณาจาก
1. ผลการดําเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิ
ในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้กองทุน
รวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. ในกรณี ท่เี งินปั นผลที่จะจ่ายให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่คํานวณได้ มีจํานวนน้ อยกว่า 0.25 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจงดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวได้ โดยหากกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั น
ผลมากกว่า 1 ครัง้ ในรอบปี บญ
ั ชี ให้นํายอดเงินปั นผลทีค่ าํ นวณได้ไปรวมคํานวณกับการจ่ายเงิน
ปั นผลในครัง้ ต่อไปของรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน
3. การพิจารณาจ่ายเงิน ปั นผลจะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะถือ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที่
บริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
จ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติม
เกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนในอนาคต
ทัง้ นี้ โปรดศึก ษารายละเอีย ดเงื่อ นไขการจ่ายเงิน ปั น ผลเพิ่ม เติม ในหนั งสือ ชี้ช วนส่วนข้อ มูล
โครงการ
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ความเสี่ย งและแนวทางการบริ หารความเสี่ย งในการลงทุน ของกองทุน รวม
1.

2.

ความเสี่ยงจากการลงทุน ในกองทุน รวมหมวดอุต สาหกรรมอสังหาริ ม ทรัพย์ (Property Sector Fund) : กองทุนมีนโยบายมุง่ ลงทุน
ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนมากกว่ากองทุนทีม่ กี ารกระจายการลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรมต่างๆ
แนวทางการบริ หารความเสี่ย ง : กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของรายได้จากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าไปลงทุน
ซึง่ อาจทําให้ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลลดลง บริษทั จัดการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ข้าไปลงทุนในประเภททรัพย์สนิ ต่างๆ เพือ่ ลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ย งด้า นตลาด (Market Risk) : ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผัน
ผวนของปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ย ง : กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพืน้ ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุน
ในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดย
คัดเลือกตราสารทีน่ ่ าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพืน้ ฐานและศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะ
ตลาดเงิน และตลาดทุนซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

ความเสี่ยงด้า นสภาพคล่อ ง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้
ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้ นสภาพคล่องเป็ น
สําคัญ โดยคํานึงถึงปริมาณการซือ้ ขายของกองทุนนัน้ เพือ่ ความคล่องตัวในการบริหารกองทุน
4. ความเสี่ย งทางธุร กิ จ (Business Risk) และความเสี่ย งจากความสามารถในการชํา ระหนี้ ข องผู้อ อกตราสาร (Credit Risk) คือ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ย ง : กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมิน
ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานของตราสาร เพื่อให้มนใจใน
ั่
คุณภาพของตราสารทีก่ องทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทั จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่าง
สมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธกี ารและความถีใ่ นการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบริษทั จัดการจะ
คัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน

3.

5. ความเสี่ย งของประเทศที่ ล งทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุน
รวมอสังหาริม ทรัพ ย์ในต่างประเทศ กองทุน จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุ น เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ย ง : กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ลดความเสีย่ งในส่วนนี้
6. ความเสี่ย งของอัต ราแลกเปลี่ย น (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้า
ค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการ
เคลือ่ นไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อ
ลดความเสีย่ งในส่วนนี้
7. ความเสี่ ย งจากการทํา สัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile)
มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ย ง : กองทุนจะกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสีย่ ง
และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพือ่ ให้มรี ะบบทีเ่ หมาะสมในการบริหารความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เพือ่ ลดความเสีย่ ง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม

3

ในส่วนนี้ และในกรณีท่กี องทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าที่มตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้
หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
8. ความเสี่ย งจากการลงทุน ในตราสารที่ ม ีล กั ษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า แฝง (Structured Note) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการ
คาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทําให้ได้รบั ผลตอบแทน
ตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้สว่ นใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ย ง : กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงทีอ่ อกโดยบริษทั
หรือสถาบันการเงินที่มคี วามมันคงสู
่
ง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทัง้
วิเคราะห์และควบคุมระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อา้ งอิง ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
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คํา ถาม-คํา ตอบเกี่ย วกับกองทุน รวม
(1)

(2)

(3)

กองทุน รวมนี้ เป็ น กองทุน รวมที่ม ีก ารกําหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือ มีก ารแบ่งชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุน หรือ ไม่
อย่า งไร?
เป็ นกองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุน รวมนี้ ม ีจ าํ นวนเงิ น ทุน โครงการเท่าใด ?
15,000 ล้านบาท
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาํ เนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามความเหมาะสม
กองทุน นี้ เหมาะสมที่จ ะเป็ น ทางเลือ กสํา หรับเงิ น ลงทุน ล กั ษณะใด และผูล้ งทุน ควรลงทุน ในระยะเวลาเท่า ใด ?
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และนิตบิ ุคคลทีต่ อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) รวมถึงหลักทรัพย์อ่นื ที่
เกีย่ วข้องในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ใน และ/หรือต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งจาก
การลงทุนในตราสารของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ ดังนี้
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROP-R) : เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาส
ให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROP-D) : เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกําหนด
ชนิดสะสมมูลค่า (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iPROP-A) : เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iPROP-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) : เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/
สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามทีก่ รมสรรพากร
กําหนด
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่ นไขทีก่ องทุนกําหนด ทัง้ นี้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริษทั จัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าํ การทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนกลุม่ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL iPROP-C) : เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกลุม่ บุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั
จัดการกําหนด อาทิ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ เป็ นต้น โดยเปิ ดโอกาส
ให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
(บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิสาํ หรับผูล้ งทุนประเภทกลุม่ บุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดเท่านัน้ )

- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุน
และทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
- ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
- กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.

15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11) ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
(4) ปัจ จัย ใดที่ม ีผ ลกระทบอย่า งมีน ัย สํา คัญ ต่อ เงิ น ลงทุน ของผูล้ งทุน ?
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
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- มุง่ ลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความ
เสีย่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดย
พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จา่ ยในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- การเปลี่ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ โดยกองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งที่เกี่ย วข้อ งกับ อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้จ ากการลงทุ น ใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่ง
กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ที่มไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง และมีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารที่มสี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง ทําให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
(5) กองทุน รวมนี้ เป็ น กองทุน ที่ม ีผปู้ ระกัน เงิ น ลงทุน หรือ เป็ น กองทุน รวมที่ม งุ่ เน้ น จะคุ้ม ครองเงิ น ต้น หรือ ไม่ อย่า งไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) การลงทุน ในกองทุน รวมนี้ ก บั กองทุน รวมอื่น ที่ม ีน โยบายการลงทุน ต่า งกัน มีค วามเสี่ย งแตกต่า งกัน อย่า งไร ?
แผนภาพแสดงตํา แหน่ งความเสี่ย งของกองทุน รวม

(7) การลงทุน ในกองทุน รวมนี้ ค วรเปรีย บเทีย บกับ ตัว ชี้ว ดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่า ใด?
(1) ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(PF&REIT) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 100% หรือ
(2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50% และ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index
(FSTREI) 50% ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ คํานวณผลตอบแทนเป็ นเงินบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งถึงการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั และ/หรือสัดส่วนของตัวชีว้ ดั ดังกล่าวให้แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และผูล้ งทุนทัวไปทราบ
่
โดยจะติดประกาศไว้ทส่ี าํ นักงานของบริษทั จัดการ สํานักงานใหญ่และสาขาของผูส้ นับสนุ นการ
ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศบนเวปไซต์ของบริษทั จัดการ
ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้ งทุน ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูล้ งทุน
(8) เป็ น กองทุน รวมที่ม ีผปู้ ระกัน เงิ น ลงทุน หรือ เป็ น กองทุน รวมที่ม ่งุ เน้ น จะคุ้ม ครองเงิ น ต้น หรือ ไม่? อย่างไร?
กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(9) กองทุน รวมนี้ ม ีร อบระยะเวลาบัญ ชีอ ย่างไร
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วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกราคม 2556
ข้อ กํา หนดในการซื้อ ขายและโอนหน่ ว ยลงทุน
(1) กองทุน รวมนี้ ม ีวิ ธ ีก ารขายและรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน อย่า งไร
1.1 ขายหน่ ว ยลงทุน
ท่านสามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ทกุ วันและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย ตัง้ แต่เปิ ดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.
โดยติดต่อได้ท่ี

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่

ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชําระค่าสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เซ็คหรือดราฟด์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีจองซือ้
กองทุน โดยท่านสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สังจ่
่ า ยผ่านธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สํานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พริ นซิ เพิ ล และผูส้ นับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สังจ่
่ า ยผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สํานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ า ยผ่า นบัญชีธ นาคารไทยพาณิ ชย์ จํา กัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
”กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ า ยผ่า นบัญชีธ นาคารกสิ ก รไทย จํา กัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ า ยผ่า นบัญชีธ นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ า ยผ่า นบัญชีธ นาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ า ยผ่า นบัญชีธ นาคารกรุงศรีอ ยุธ ยา จํา กัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ า ยผ่า นบัญชีธ นาคารแลนด์ แอน เฮ้า ส์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สํานักลุมพินี
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สังจ่
่ า ยผ่า นบัญชีธ นาคารเกียรติ น าคิ น จํา กัด (มหาชน)
ประเภทบัญ ชี
กระแสรายวัน / สํานักงานใหญ่
ชื่อ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
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1.2 การรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน
 กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ :
บริษทั จัดการจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ เพือ่ จ่ายผลประโยชน์
ให้กบั ผู้ลงทุ น โดยบริษัทจัดการจะนํ าเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติทงั ้ หมดไปซื้อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสาร
รัฐระยะสัน้ ทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั จะคํานวณโดยราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะ
สัน้ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการดําเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนอัตโนมัติ
 กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนปกติ (สําหรับทุกชนิดหน่วยลงทุน):
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเวลาทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยประกาศ ณ
สํานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีค่ าํ นวณ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
(2) กรณี ใ ดที่บริ ษทั จัด การกองทุน รวมสงวนสิ ทธิ ไม่ข ายหน่ ว ยลงทุน ?
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุ น กับ หรือเพื่อประโยชน์ ของประเทศสหรัฐอเมริก า พลเมือ งสหรัฐอเมริกาหรือผู้ท่ีม ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือ
ห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี น้ึ และดําเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจ่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนให้กบั บุคคลดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
(3) กองทุน รวมนี้ ม ขี ้อ กํา หนดเกี่ย วกับการเลื่อ นกําหนดเวลาชําระค่า ขายคืน หน่ ว ยลงทุน การไม่ข ายหรือ ไม่ร บั ซื้อ
คืน หน่ ว ยลงทุน ตามคํา สังที
่ ่ร บั ไว้แ ล้ว และการหยุด รับ คํา สังซื
่ ้อ หรือ ขายคืน หน่ ว ยลงทุน ไว้อ ย่า งไร ?
บริษทั จัดการอาจเลือ่ นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
 บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุ จํา เป็ นทํ าให้ไ ม่ ส ามารถจํา หน่ า ย จ่ า ย โอน หลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส ิน ของกองทุ น รวมเปิ ด ได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
 มีคําสังขายคื
่
น ก่ อนหรือ ในช่วงระยะเวลาที่บ ริษัท จัด การพบว่า ราคารับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ไม่ถู ก ต้อง และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
 บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ทําการทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนมีคําสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี าํ สังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดย
พลัน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม

8

(3)

แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทํารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลัก ฐานการได้ ร ับ ความเห็น ชอบจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้อ (1) หรือ การรับ รองข้อ มู ล จากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามลําดับ
วันทีส่ ง่ คําสังขายคื
่
นก่อนหลัง
(4) วิ ธ ีก ารสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุน เป็ น อย่า งไร?
 การสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน กรณี ก องทุน นี้ เป็ น กองทุน ปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนมาจากชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทําการ ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
 การสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน กรณี ก องทุน นี้ เป็ น กองทุน ต้น ทาง
- กรณีอตั โนมัติ (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
บริษทั จัดการจะนําเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมดสับเปลีย่ นไปยังกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
เดลีต่ ราสารรัฐระยะสัน้
- กรณีปกติ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนไปชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุน
อื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทําการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึง 15:00 น. ตาม
เงือ่ นไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(5) กองทุน รวมนี้ ก าํ หนดวิ ธ ีก ารโอนหน่ ว ยลงทุน และข้อ จํากัด การโอนไว้อ ย่า งไร ?
ไม่มขี อ้ จํากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกําหนด
บริษทั จัดการกองทุนมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณี ท่กี ารถือหน่ วยลงทุนเป็ นข้อจํากัด การถือหน่ วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดหุน้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(6) ผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน จะทราบข้อ มูล เกี่ยวกับ มูล ค่าทรัพย์สิ น สุทธิ มูล ค่า หน่ ว ยลงทุน และราคาขายและรับ ซื้อ คืน
หน่ ว ยลงทุน ได้จ ากช่อ งทางใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกีย่ วกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของ
วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีทไ่ี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ ให้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คํา ถามและคํา ตอบเกี่ยวกับ สิ ทธิ ข องผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน
(1) กองทุน รวมนี้ ม ีก ารออกและส่งมอบหล กั ฐานแสดงสิ ทธิ ใ นหน่ ว ยลงทุน หรือ ไม่ อย่า งไร ?
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต
โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง ทีท่ ่ที ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมนี้ อ าจถูก จํากัด สิ ทธิ ใ นเรื่อ งใด ภายใต้เงือ่ นไขอย่า งไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิ ดังนี้
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 กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รบั การจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1
ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุ นที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
 ในกรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการหรือบริษทั หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (omnibus account)
จะไม่นับคะแนนเสียงของบุ คคลหรือกลุ่มบุ คคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุ นที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
 บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีทก่ี ารถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(3) กองทุน รวมนี้ ม ีช่อ งทางและวิ ธ ีก ารร้อ งเรีย นให้ผลู้ งทุน อย่า งไร ?
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
 ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ทีส่ ว่ นกํากับการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
 ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) การระงับ ข้อ พิ พาทโดยกระบวนการอนุญ าโตตุล าการ ตลอดจนวิ ธ ีเข้า สู่ก ระบวนการดังกล่า วหรือ ไม่ อย่า งไร ?
ไม่ม ี
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คํา ถามและคํา ตอบเกี่ยวกับ บุค คลที่เกี่ยวข้อ งกับ การดํา เนิ น การของกองทุน รวม
(1) รายชื่อ คณะกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป)

นาย ชอง วี ยี
ประธานกรรมการ

นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
กรรมการ

นาย อดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมการ

นาย ฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีรเ์ ร บาราโอนา กรรมการ
นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ


นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณจุมพล สายมาลา
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(2) รายชื่อ ผูบ้ ริ หาร

คุณจุมพล สายมาลา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ

คุณต่อ อินทวิวฒ

คุณโช ซู ฮุน, CPA
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

คุณกุณฑีรา พรโรจนางกูร
หัวหน้าฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน
(3) จํา นวนกองทุน รวมภายใต้ก ารบริ หารจัด การของบริ ษทั (ข้อ มูล ณ วัน ที่ 31 มกราคม 2562)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จํานวน 64 กองทุน
(4) มูล ค่าทรัพย์สิ น สุทธิ ภายใต้ก ารบริ หารจัด การของบริ ษทั (ข้อ มูล ณ วัน ที่ 31 มกราคม 2562)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 63,153,454,317.71 บาท
(5) รายชื่อ คณะกรรมการการลงทุน
 คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
 คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
 คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณวศิน ปริธญ
ั , CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณปุณยนุ ช บุญยรัตพันธุ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณธนา เชนะกุล, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
(6) รายชื่อ ผูจ้ ดั การกองทุน
 คุณ วิ น พรหมแพทย์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2543 – 2545
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University
พ.ศ. 2537 - 2541
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์ทาํ งาน
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2548 - 2555
พ.ศ. 2547 - 2548
พ.ศ. 2546 - 2547
พ.ศ. 2544 - 2546
พ.ศ. 2544
 คุณ วิ ทยา เจนจรัส โชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทาํ งาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547
 คุณ วิ ริ ย า โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทาํ งาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556
 คุณ ปณิ ธิ จิ ต รีโภชน์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2551
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2551

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หัวหน้ากลุม่ งานลงทุนและรองโฆษก สํานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สํานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานบริหารความเสีย่ ง, สํานักงานประกันสังคม
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน, สํานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์การลงทุน, สํานักงานประกันสังคม
Summer Associated (ปั จจุบนั คือ AJF)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สํานักงาน ก.ล.ต.

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บลจ. วรรณ จํากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน บล. กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชือ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 คุณ ธนา เชนะกุล , CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558

ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จํากัด
นักวิเคราะห์, สํานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คุณ วรุณ ทรัพย์ทวีก ลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม
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พ.ศ. 2549 - 2553
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. พรินซิเพิล จํากัด
พ.ศ. 2558 - 2561
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
พ.ศ. 2553 – 2557
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง
(7) รายชื่อ ผูส้ นับ สนุน การขายหรือ รับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
หรือตัวแทนสนับสนุ นการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ น ผูด้ แู ลปรับ ปรุงรายชื่อ ผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน เพื่อ ให้ก ารชําระเงิ น และจัด สรรหน่ ว ยลงทุน แก่ผถู้ ือ หน่ ว ยลงทุน
เป็ น ไปอย่า งถูก ต้อ ง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด โทรศัพท์ 0-268-9595
(9) ใครเป็ น ผูเ้ ก็บรัก ษาทรัพย์สิ น และดูแ ลบริ ษทั จัด การให้ปฏิ บ ตั ิ ต ามข้อ กําหนดการลงทุน ที่ต กลงไว้ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
ช่อ งทางที่ผลู้ งทุน สามารถทราบข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม เกี่ย วกับกองทุน รวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website: www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม
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ตารางค่า ธรรมเนี ย ม เงิ น ตอบแทน และค่า ใช้จ ่า ยทัง้ หมดที่เรีย กเก็บ จากกองทุน รวมและผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน
ค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้จ ่า ยที่เรีย กเก็บ จาก
กองทุน รวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมดที่
ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
2. ค่าใช้จา่ ยอื่น
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o
o
o
o

รอบบัญ ชี (ร้อ ยละของมูล ค่า ทรัพย์สิ น ต่อ ปี )
ตัง้ แต่ว นั ที่
ตัง้ แต่ว นั ที่
1 ก.พ. 2561 - 1 ก.พ. 2560 อัต ราตามที่ร ะบุไว้ใ นโครงการ
31 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2561
เก็บ จริ ง*,**
เก็บ จริ ง*,**
ไม่เกิน 3.75

ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน1.07
ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11

ตัง้ แต่ว นั ที่
1 ก.พ. 2559 31 ม.ค. 2560
เก็บ จริ ง*,**

1.2467

1.2513

1.268

0.8561

0.8561

0.856

0.0401

0.0401

0.040

ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 2.14
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ไม่ม ี
ตามทีจ่ า่ ยจริง

0.3210

0.3210

0.318

0.0295
0.0011
ไม่ม ี
0.0100

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์

ไม่ม ี
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ า่ ยจริง

ไม่ม ี
0.0130
0.0006

0.0341
0.0020
ไม่ม ี
0.0105
ไม่ม ี

0.054
0.004
ไม่ม ี
0.011
ไม่ม ี

0.0088
0.0001

0.022
0.002

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54

ไม่ม ี
0.0048

ไม่ม ี
0.0127

ไม่ม ี
0.015

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม
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ค่า ธรรมเนี ย มที่เรีย กเก็บ จากผูส้ ั ่งซื้อ หรือ ผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
o ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วย
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง
o ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์เมือ่ มีการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่วยได้รบั คืนเมือ่ เลิก
กองทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้นาย
ทะเบียนดําเนินการ ใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ

ร้อ ยละของมูล ค่า หน่ ว ยลงทุน
อัต ราตามที่ร ะบุไว้ใ นโครงการ
เก็บ จริ ง
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.81

1.00
1.00
1.00
ยกเว้น
ยังไม่เปิ ดขาย

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.81

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยังไม่เปิ ดขาย

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.33

ยกเว้น
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ตามทีจ่ า่ ยจริง

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมีการเพิม่ ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน





อัต ราส่ว นหมุน เวีย นการลงทุน : 25.88
Port Folio Duration : ผลขาดทุน สูงสุด ในช่ว ง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อ ยละ -6.23

ค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช้จ ่ายรวมทัง้ หมด
ที่ป ระมาณการได้

อัต ราตามโครงการ

เรีย กเก็บ จริ ง

- ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตามทีจ่ า่ ยจริง
79.38%
หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใด และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ น
ภาระของกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม
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ตารางรายละเอีย ดค่า นายหน้ า ซื้อ ขายหล กั ทรัพย์
ตัง้ แต่ว นั ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2561 ถึงวัน ที่ 31 มกราคม 2562
ค่า นายหน้ า จากการ
อัน ดับ
รายชื่อ บริ ษทั นายหน้ า
ซื้อ ขายหล กั ทรัพย์
(หน่ ว ย : บาท)
1
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
4,899,326.40
2
บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
1,092,946.98

ร้อ ยละของค่า
นายหน้ า ทัง้ หมด
55.04
12.28

3

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

888,568.37

9.98

4

บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

561,765.26

6.31

5

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน)

533,173.83

5.99

6

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน)

483,612.52

5.43

7

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

442,433.17

4.97

8,901,826.53

100.00

รวมค่า นายหน้ า ทัง้ หมด

รายละเอีย ดการลงทุน การกู้ยมื เงิ น และการก่อ ภาระผูก พัน
ณ วัน ที่ 31 มกราคม 2562
มูล ค่า ตามราคาตลาด
(บาท)*1

% NAV

หล กั ทรัพย์หรือ ทรัพย์สิ น ในประเทศ
หุน้ สามัญ-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

148,683,340.00

1.24

หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

3,233,541,553.25

27.03

หน่วยลงทุน-ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในประเทศ

1,074,626,980.00

8.98

หน่วยลงทุน-ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

5,782,706,587.06

48.33

เงินฝากธนาคาร

1,853,228,623.79

15.49

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

45,478,433.10

0.38

ทรัพย์สนิ อื่น

66,783,298.90

0.55

หนี้สนิ อื่น

(239,434,641.71)

(2.00)

มูล ค่าทรัพย์สิ น สุทธิ

11,965,614,174.39

100.00

อื่น ๆ

หมายเหตุ :

*1

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม
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รายงานสรุป จํานวนเงิ น ลงทุน ในตราสารแห่งหนี้ เงิ น ฝากหรือ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุน รวม
มูล ค่า ตาม
กลุ่ม ของตราสาร

ราคาตลาด

% NAV

(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

1,897,707,056.89

15.87

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

(ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าํ ประกัน
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับตํ่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
สัด ส่ว นเงิ น ลงทุน ขัน้ สูง (upper limit) ที่บ ริ ษทั จัด การคาดว่าจะลงทุน ในตราสารกลุ่ม (ง) 15%
NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

รายละเอีย ดตัว ตราสารและอัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ ของตราสารทุก ตัว ใน Port

ประเภท

1 เงินฝาก
ธนาคาร
2 เงินฝาก
ธนาคาร
3 เงินฝาก
ธนาคาร
4 เงินฝาก
เงินตรา
ต่างประเทศ
5 เงินฝาก
เงินตรา
ต่างประเทศ
6 เงินฝาก
เงินตรา
ต่างประเทศ
7 เงินฝาก

ผูอ้ อก

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)
ธนาคาทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ผูค้ ้าํ /
ผู้
อันดับ
วันครบ
รับรอง/
ความ
กําหนด
ผูส้ ลัก
น่าเชือ่ ถือ
หลัง
AAA

จํานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

1,356,987.01

1,357,881.11

755,577,342.04

755,612,621.77

-

-

A-

-

-

A

Standard Chartered Bank (SGD)
PLC.

-

-

A-

39,565,043.27

39,565,043.27

Standard Chartered Bank (HKD)
PLC.

-

-

A-

1,882,488.13

1,882,488.13

Standard Chartered Bank (JPY)
PLC.

-

-

A-

3,406,221.70

3,406,221.70

Standard Chartered Bank (USD)

-

-

A-

624,680.00

624,680.00

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม
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ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ ้าํ /
ผู้
อันดับ
วันครบ
รับรอง/
ความ
กําหนด
ผูส้ ลัก
น่าเชือ่ ถือ
หลัง

จํานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

เงินตรา
PLC.
ต่างประเทศ
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

ผลการดํา เนิ น งานของกองทุน รวม

ผลการดํา เนิ น งานสิ้ น สุด
ณ วัน ที่ 31 ม.ค. 2562

นับ จากวัน
ผลการดํา เนิ น งานย้อ นหล งั (ร้อ ยละต่อ ปี )
เริ่ ม
3 เดือ น
6 เดือ น
1 ปี
3 ปี
5 ปี
โครงการ
(17 ก.พ. 55) (26 ต.ค. 61) (20 ก.ค. 61) (26 ม.ค. 61) (29 ม.ค. 59) (31 ม.ค. 57)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

18.1196*

17.3444

17.1160

17.2355

13.7208

11.6896

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

12.5531*

12.1649

12.1453

12.4394

10.7254

10.3660

ชนิดสะสมมูลค่า

18.0295*

17.2575

17.0353

17.1792

13.7042

11.6654

ชนิดผูล้ งทุนกลุม่

17.9658*

17.1965

16.9665

17.0829

13.5943

n/a

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

10.11%

5.10%

4.99%

6.57%

11.29%

10.82%

ชนิดจ่ายเงินปั นผล

10.25%

5.10%

5.04%

6.66%

11.27%

10.82%

ชนิดสะสมมูลค่า

10.60%

5.10%

4.99%

6.39%

11.15%

10.76%

ชนิดผูล้ งทุนกลุม่

9.47%

5.10%

5.02%

6.62%

11.33%

n/a

11.77%

4.50%

3.96%

6.42%

11.99%

10.10%

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม

ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชีว้ ดั (Benchmark) คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50% และอัตราผลตอบแทนของ FTSE Straits Times Real Estate Investment
Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงินบาท 50%
* NAV ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ ตี ้ อินคัม
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 กองทุน เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล พร็อ พเพอร์ต ี้ อิ น คัม เป็ นนิ ติ บ ุค คลแยกต่ า งหากจากบริ ษ ัท จัด การ ดัง นั น้ บริ ษ ัท หล กั ทรัพ ย์จ ดั การ
กองทุน พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด จึงไม่ม ีภาระผูก พัน ในการชดเชยผลขาดทุน ของกองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล พร็อ พเพอร์ต ี้ อิ น คัม ทัง้ นี้ ผล
การดํา เนิ นงานของกองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล พร็อ พเพอร์ต ี้ อิ น คัม ไม่ได้ข ึน้ อยู่ก บั สถานะทางการเงิ น หรือ ผลการดํา เนิ นงานของ
บริ ษทั หล กั ทรัพย์จ ดั การกองทุน พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด
 ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เมื่อ มีค วามเข้า ใจในความเสี่ย งของสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า และผู้ล งทุน ควรพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํา นึ งถึงประสบการณ์ก ารลงทุน วัต ถุป ระสงค์ก ารลงทุน และฐานะการเงิ น ของผูล้ งทุน เอง
 ในกรณี ที่ผสู้ นใจลงทุน ต้อ งการทราบข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม ผูส้ นใจลงทุน สามารถขอหนังสือ ชี้ชวนส่ว นข้อ มูล โครงการได้ที่บ ริ ษทั
หล กั ทรัพย์จ ดั การกองทุน พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด หรือ ผูส้ นับสนุน การขายหรือ รับ ซื้อ คืน
 บริ ษทั จัด การอาจลงทุน ในหล กั ทรัพย์หรือ ทรัพย์สิ น อื่น เพื่อ บริ ษทั จัด การเช่น เดีย วกัน กับ ที่บริ ษทั จัด การลงทุน ในหล กั ทรัพย์หรือ
ทรัพย์สิ น อื่น เพื่อ กองทุน เปิ ด โดยบริ ษทั จัด การจะจัด ให้ม ีร ะบบงานที่ป้ อ งกัน ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ ให้เกิ ด ความเป็ น
ธรรมต่อ ผูถ้ ือ หน่ ว ยลงทุน ทัง้ นี้ ผูล้ งทุน สามารถขอดูข ้อ มูล การลงทุน เพื่อ บริ ษทั จัด การได้ที่บริ ษทั จัด การ และสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หล กั ทรัพย์แ ละตลาดหล กั ทรัพย์
 ผู้ล งทุ น สามารถต รวจดูข ้ อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การทํา ธุร กรรมกับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ที่ ส ํา นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่า นเครือ ข่า ยอิ น เตอร์เน็ต ของสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
 บริ ษ ทั จัด การอนุญ าตให้ พนัก งานลงทุน ในหล กั ทรัพย์เพื่อ ตนเองได้ โดยจะต้ อ งปฏิ บ ตั ิ ต ามจรรยาบรรณและประกาศต่ า งๆ ที่
สมาคมบริ ษทั จัด การลงทุน กํา หนด และจะต้อ งเปิ ดเผยการลงทุน ดังกล่า วให้บ ริ ษทั จัด การทราบ เพื่อ ที่บ ริ ษทั จัด การจะสามารถ
กํา กับ และดูแ ลการซื้อ ขายหล กั ทรัพย์ข องพนัก งานได้
 ผู้ล งทุน สามารถสอบถามข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม และรับ หนังสือ ชี้ช วนและโครงการและข้อ ผูก พัน ได้ที่ บ ริ ษทั จัด การและผู้ส นับ สนุน การ
ขายและรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน บริ ษ ทั หล กั ทรัพย์จ ดั การกองทุน พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด ที่ อ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย ชัน้
16 ถนนหล งั สวน แขวงลุม พิ นี เขตปทุม วัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
 บริ ษ ัท จัด การและ/ หรือ ผู้ส นับ สนุ น การขายและรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน ที่ บ ริ ษ ัท จัด การแต่ ง ตัง้ อาจพิ จ ารณาขอข้อ มูล เอกสาร
หล กั ฐาน เพิ่ ม เติ ม จากผู้ส นใจสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุน หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน หรือ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ผู้ล งทุน ตามคํา
จํา กัด ความของกฎหมายหรือ ตามที่ ห น่ ว ยงานที่ ม ีอ าํ นาจกํา หนด ทัง้ ก่อ น และหรือ ภายหล งั การลงทุน ในกองทุน ไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น ของประเทศไทย และประเทศอื่น ที่ เกี่ ย วข้อ ง หรือ เพื่อ ให้
เป็ น ไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือ การตีค วาม หรือ การสังการของหน่
่
ว ยงานผูม้ ีอ าํ นาจ ทัง้ นี้ บริ ษทั จัด การและผูส้ นับ สนุน การขาย
และรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งทํา ความรู้จ กั ตัว ตนของลูก ค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิ ส ูจ น์ ท ราบลูก ค้ า
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ส นใจสังซื
่ ้ อ หน่ ว ยลงทุน หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน มี ห น้ า ที่ แ จ้ง การเปลี่ย นแปลง
ข้อ มูล เกี่ย วกับ การรู้จ กั ตัว ตนของลูก ค้า (KYC) และการพิ ส ูจ น์ ท ราบลูก ค้า (CDD) ให้บ ริ ษทั จัด การและหรือ ผู้ส นับ สนุน การขาย
และรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน ทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ข องกฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ การฟอกเงิ น ดังกล่า ว บริ ษทั จัด การและหรือ
ผูส้ นับ สนุน การขายและรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน จํา เป็ น ต้อ งดํา เนิ น การตามกฎหมายครอบคลุม ทัง้ การเปิ ดบัญ ชีเพื่อ ใช้บ ริ ก ารใหม่
การทํา ธุร กรรมของลูก ค้ า เดิ ม และการทบทวนข้อ มูล ลูก ค้ า ให้ เ ป็ นปั จ จุบ นั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดํา เนิ นการอื่ น ๆ ตามที่
หน่ ว ยงานผูม้ ีอ าํ นาจกํา หนดแนวทาง

รวบรวมข้อ มูล ณ วัน ที่ 31 มกราคม 2562

บริ ษทั หล กั ทรัพย์จ ดั การกองทุน พริ น ซิ เพิ ล จํา กัด
สอบถามข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม ได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

