
 

  

 
 

 

 เดิ มกองทุนชื่อ กอ งทุน เปิด ซีไอ เอ ็มบี-พริน ซิเพิล  พร ็อพเพอร ์ตี้ อินค ัม , CIMB - Principal Property Income Fund (ชื่อ ย่อ  : CIMB -
PRINCIPAL iPROP) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุน น้ีลงทุนกระจุกตวัในกล ุ่มอ ุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย  ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทนุดงักล่าว ผูล้งทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจาํนวนมาก 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมั  มีการลงทุนในต่างประเทศ  บางส่วนซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต ํา่กว่าเงินทนุเริ่มแรกได้  

 กองทุนน้ีลงทุนกระจกุตวัในกล ุ่มอตุสาหกรรม ดงันัน้หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผ ู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุน
จาํนวนมาก 

 กองทุนน้ี  เป็นกองทุนรวมหมวดอตุสาหกรรม  ที่ม ุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกล ุ่มอ ุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย  ์(Property Sector Fund) 
เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปที่ม ีการกระจายหลายอ ุตสาหกรรม  ดงันัน้ผ ู้
ลงทนุควรศึกษาข้อมลูของหมวดอตุสาหกรรมดงักล่าวเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

 กองทนุมีนโยบายที่จะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทนุน้ีมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทนุรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผ ูล้งทนุที่ต ้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทนุท ัว่ไป 

 กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารที่ม ีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบั
หลกัทรพัย ์หรือดชันีกล ุ่มหลกัทรพัย ์หรือสินทรพัยอ์ ื่นใด ที่เกี่ยวข้องกบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ ัง้ในไทย และหรือต่างประเทศ
กองทนุจึงมีความเสี่ยงเน่ืองจากการลงทนุในตราสารดงักล่าว 

 กองทนุมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดผ ู้
ลงทนุสถาบนั และผ ูล้งทนุกล ุ่ม ทัง้น้ี ผูล้งทนุควรศึกษาข้อมลูของหน่วยลงทนุท ัง้ 5 ชนิดก่อนทาํการลงทนุ  เพื่อประโยชน์สงูสดุของผ ูล้งทนุ 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิ์ ในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทนุในอนาคตได้ 

 การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ มิได้ทาํให้ความรบัผิดชอบของกองทนุรวมที่ม ีต่อบคุคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทนุ 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

 มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของ
กองทนุแต่ละชนิด 

 สาํหรบัหน่วยลงทนุชนิดขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิบริษทัจดัการจะนําเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิไปซื้อหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะส ัน้ ทัง้จาํนวน 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุ มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผูล้งทนุอาจได้รบัเงินลงทนุคืนมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงินลงทนุ
เริ่มแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุน้ี เม ื่อเหน็ว่าการลงทนุในกองทนุรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผ ูล้งทนุ 
และผ ูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงาน ก.ล .ต . กาํหนด ผูล้งทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่
ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม ่ปกติผ ูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 
 ผูล้งทนุควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้

สอบถามผ ูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล .ต . ได้รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 
 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทนุรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 8 สิ้นสดุวนัที่ 31 มกราคม 2563 

 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมั   
Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP) 
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ลกัษณะที่สาํคญัของกองทุนรวม 

 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั  
(Principal Property Income Fund,  PRINCIPAL iPROP)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 
โดยโครงการแบง่ชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iPROP-R) 
 ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iPROP-D) 
 ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iPROP-A)  
 ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iPROP-C)  
 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iPROP-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนกําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิาร
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่ได้เปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรพัย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์
(Property Sector Fund) ไดท้ัง้ในและต่างประเทศ โดย 
1)  กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุน
Property)  Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย ์
(REITs ETF) หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์(กองทุน Infra) รวมถงึตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่ตราสารดงักล่าว
หรอืกลุม่ของตราสารดงักลา่วทัง้ในและต่างประเทศ  

2)   หุน้ในกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์หรอืทีม่ลีกัษณะเทยีบเคยีงไดก้บัหมวดพฒันาอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิอื่นใดในการใหส้ทิธไิดม้าซึง่หุน้ดงักลา่ว
หรอืใหผ้ลตอบแทนกบัหุน้กลุม่นัน้ๆ โดยขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน และหรอื 

3)    ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีใ่หผ้ลตอบแทนอา้งองิ
กับหลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์  หรือสินทรัพย์ที่ เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืทีม่ลีกัษณะเทยีบเคยีงไดก้บัหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์
ทัง้ในไทย และหรอืต่างประเทศ อาท ิตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีใ่ห้
ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารที่มีลกัษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill 
Global REIT, ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เชื่อมโยงกบัรายได้ของ
อสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวตามขอ้ 1-3 โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS กองทุน Infra หรอืกองทุน Property ทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพือ่
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยน
ตามดลุยพินิจของ
ผ ูจ้ดัการกองทนุ 
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มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน 
 
 
 
มลูค่าข ัน้ต ํา่ของการส ัง่ขาย
คืน 

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 (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ไมก่าํหนด 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ัง้และ
จดัการกองทุนรวม 
วนัที่จดทะเบยีนกองทุนรวม 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
 
 
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล 

วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2555 
 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2555 
กองทุนจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลประมาณปีละ 1 ครัง้ (ทัง้น้ี อยา่งน้อยปีละ 1ครัง้)เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน.15/2556 เรือ่งหลกัเกณฑเ์งือ่นไข และวธิกีารจดัการ
กองทุน (ฉบบัที ่11)) ตามหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล 
 

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556 เรื่องหลกัเกณฑ์เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุน (ฉบบัที ่
11) โดยพจิารณาจาก 
1.  ผลการดําเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธิ

ในงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลแลว้แต่กรณี และการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมท่าํใหก้องทุน
รวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้  

2.  ในกรณีที่เงนิปันผลที่จะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ มจีํานวนน้อยกว่า 0.25 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจงดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวได ้โดยหากกองทุนมนีโยบายจา่ยเงนิปัน
ผลมากกวา่ 1 ครัง้ในรอบปีบญัช ีใหนํ้ายอดเงนิปันผลทีค่าํนวณไดไ้ปรวมคาํนวณกบัการจ่ายเงนิ
ปันผลในครัง้ต่อไปของรอบปีบญัชเีดยีวกนั 

3.  การพิจารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะถือ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จ่ายเงนิปันผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่กีารแก้ไขหรอืเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผลของกองทุนในอนาคต 
ทัง้น้ี โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม 

1.       ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย  ์(Property Sector Fund) : กองทุนมนีโยบายมุง่ลงทุน
ในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยเ์พยีงหมวดเดยีว จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทุนมากกวา่กองทุนทีม่กีารกระจายการลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรมต่างๆ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของทรพัยส์นิทีเ่ขา้ไปลงทุน 
ซึง่อาจทาํใหค้วามสามารถในการจา่ยเงนิปันผลลดลง บรษิทัจดัการจะมกีารพจิารณาถงึรายละเอยีด โครงสรา้ง และการจดัหาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ขา้ไปลงทุนในประเภททรพัยส์นิต่างๆ เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

2.   ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนั
ผวนของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุน
ในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดย
คดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะ
ตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักลา่ว 

3.      ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายหน่วยลงทนุ หรอืตราสารทีก่องทนุได ้
 ลงทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคลอ่งน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักลา่วไมไ่ดใ้น 
 ชว่งเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ โดยเน้นสภาพคล่องเป็น 
 สาํคญั โดยคาํนึงถงึปรมิาณการซือ้ขายของกองทุนนัน้ เพือ่ความคลอ่งตวัในการบรหิารกองทุน 

4.     ความเสี่ยงทางธรุกิจ  (Business  Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระหนี้ของผ ู้ออกตราสาร  (Credit  Risk) คอื  
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น 
ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตรา
สารหน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  กองทุนจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิ
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ัน่ใจใน
คุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอยา่ง
สมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถีใ่นการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะ
คดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

5.     ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย์ในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหลา่น้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

        แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และ
นโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของคา่เงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอยา่งเชน่ ถา้
ค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รบักําไร หรอืขาดทุนจากการ
เคลือ่นไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อ
ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

7. ความเสี่ยงจากการทําสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่า
การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะกําหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความเสีย่ง 
และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพือ่ใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพือ่ลดความเสีย่ง
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ในส่วนน้ี และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ 
หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่
คู่สญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่ม ีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการ
คาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ทาํใหไ้ดร้บัผลตอบแทน
ตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีสว่นใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงทีอ่อกโดยบรษิทั 
หรอืสถาบนัการเงนิที่มคีวามมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทัง้
วเิคราะหแ์ละควบคุมระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
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(1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีการกาํหนดประเภทของผ ูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม  ่
อย่างไร?  
เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมนี้ม ีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 
15,000 ลา้นบาท 

          บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3)     กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผ ูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

- เหมาะสําหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และนิตบุิคคลทีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) รวมถึงหลกัทรพัย์อื่นที่
เกีย่วขอ้งในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ใน และ/หรอืต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งจาก
การลงทุนในตราสารของหมวดอุตสาหกรรมดงักลา่วได ้ดงัน้ี 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROP-R) : เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาส
ใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ต้องเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROP-D) : เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรบัรายได้สมํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถึงมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกาํหนด 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iPROP-A) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total Return) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iPROP-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/
สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามทีก่รมสรรพากร
กาํหนด 

  ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทนุทกุชนิดตามเงือ่นไขทีก่องทุนกาํหนด ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร 
เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

  ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iPROP-C) : เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุม่บุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทั
จดัการกาํหนด อาท ิกองทุนสาํรองเลีย้งชพี กองทนุสว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เป็นตน้ โดยเปิดโอกาส
ใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 
(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธสิาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุม่บุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดเทา่นัน้) 
- เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ 

สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 
- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุนซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทุน

และทาํใหข้าดทุนได ้
-  ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
-  ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์
-  กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน. 

15/2556 เรื่องหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุน (ฉบบัที ่11) ทัง้น้ี โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการ  
จา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ 

(4)   ปัจจยัใดที่ม ีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผ ูล้งทุน ? 
- กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรม (Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการ

ลงทุนดงักลา่ว ผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจาํนวนมาก 

คาํถาม-คาํตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 
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- มุง่ลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) เพยีงหมวดเดยีว จงึอาจมคีวาม
เสีย่งและความผนัผวนของราคาสงูกวา่กองทุนรวมทัว่ไปทีม่กีารกระจายหลายอุตสาหกรรม 

- เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุน
หรอืไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดย
พจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัรา
ดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น 

- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่ง
กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิด้มวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง และมนีโยบายการ
ลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทําใหก้องทุนรวมน้ีมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจาํนวนทีน้่อยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัย์
อา้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

 (5)  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุง่เน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
          ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

     (6)  การลงทุนในกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่ม ีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        (7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็น 
         ระยะเวลาเท่าใด?  

(1) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย(์PF&REIT) ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 100% หรอื 

(2) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT) ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 50% และ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index 
(FSTREI) 50% ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรอืสดัสว่นของตวัชีว้ดัดงักลา่วใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และผูล้งทนุทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนุนการ
ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ  
ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้งทนุ ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูล้งทุน 

        (8) เป็นกองทุนรวมที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทนุรวมที่ม ุ่งเน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม?่ อย่างไร? 
           กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

        (9) กองทุนรวมนี้ม ีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 
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วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 มกราคม  
วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2556 

       ข้อกาํหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
     (1)  กองทุนรวมนี้ม ีวิธ ีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร    

     1.1 ขายหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดท้กุวนัและเวลาทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  ตัง้แต่เปิดทาํการจนถงึเวลา 15.30   น. 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
 ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 
ทา่นสามารถชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้  
กองทุน โดยทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคาร  ดงัต่อไปน้ี 

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 
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1.2 การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(เฉพาะชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ:  
บรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(Auto Redemption) ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ เพือ่จ่ายผลประโยชน์
ให้กบัผู้ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิทัง้หมดไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสาร
รฐัระยะสัน้ทีผู่ล้งทุนจะไดร้บั จะคาํนวณโดยราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะ
สัน้ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนอตัโนมตั ิ 

 กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ(สาํหรบัทุกชนิดหน่วยลงทุน):  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.  
ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่าํนวณ
มลูคา่หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขาย
หลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  
บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(2) กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอื
หา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และดาํเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมนี้มขี้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเล ื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไมข่ายหรือไมร่บัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคาํส ัง่ที่รบัไว้แล ้ว และการหยดุรบัคาํส ัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เชน่ 
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่าํใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 มคีําสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชาํระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดย
พลนั 
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(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชาํระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบั
วนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธ ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น
ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
-  กรณีอตัโนมตั ิ(เฉพาะชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั)ิ 
บรษิทัจดัการจะนําเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เดลีต่ราสารรฐัระยะสัน้ 

-  กรณีปกต ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุน
อื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัทําการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15:00 น. ตาม
เงือ่นไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมนี้กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 
บรษิทัจดัการกองทุนมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน  ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเป็นขอ้จํากดั  การถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดหุน้ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของ
วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 2 วนัทาํการ  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่
ขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมนี้ม ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้อาจถกูจาํกดัสิทธิในเร ื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 



กองทนุเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั 10 

 กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

 ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) 
จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(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 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 

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

(4) การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าส ู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 

ไมม่ ี
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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 

(3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 มกราคม 2562) 
     มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 64 กองทนุ 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มกราคม 2562) 
     มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 63,153,454,317.71 บาท 

(5)  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

 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 ์
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ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุม่งานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ 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 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 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 
พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         
ประสบการณ์ทาํงาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2559 - 2560  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ. 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 บล. 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, บลจ. พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
ประวตักิารทาํงาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. 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)  
หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผ ูด้แูลปรบัปรงุรายชื่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ
เป็นไปอยา่งถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-268-9595  

(9)    ใครเป็นผ ูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกาํหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

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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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท ัง้หมดที่เร ียกเกบ็จากกองทนุรวมและผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จาก
กองทนุรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

ต ัง้แต่วนัที่  
1 ก.พ. 2561 - 
31 ม.ค. 2562 

ต ัง้แต่วนัที่  
1 ก.พ. 2560 - 
31 ม.ค. 2561 

ต ัง้แต่วนัที่  
1 ก.พ. 2559 - 
31 ม.ค. 2560 

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

ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิ 3.75 1.2467 1.2513 1.268 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ชนิดสะสมมลูคา่  
ชนิดจา่ยเงนิปันผล   
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 
ไมเ่กนิ 1.07 
ไมเ่กนิ 1.07 
ไมเ่กนิ 1.07 
ไมเ่กนิ1.07 
ไมเ่กนิ 1.07 

0.8561 0.8561 0.856 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ชนิดสะสมมลูคา่  
ชนิดจา่ยเงนิปันผล   
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 
ไมเ่กนิ 0.11 

0.0401 0.0401 0.040 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ชนิดสะสมมลูคา่  
ชนิดจา่ยเงนิปันผล   
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไมเ่กนิ 0.54 
ไมเ่กนิ 0.54 
ไมเ่กนิ 0.54 
ไมเ่กนิ 0.54 
ไมเ่กนิ 0.54 

0.3210 0.3210 0.318 

2.  คา่ใชจ้า่ยอื่น ไมเ่กนิ 2.14 0.0295 0.0341 0.054 
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0011 0.0020 0.004 
o คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0100 0.0105 0.011 

o คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0130 0.0088 0.022 
o คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0006 0.0001 0.002 
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิ 0.54 
ไมเ่กนิ 0.54 

 
ไมม่ ี

0.0048 

 
ไมม่ ี

0.0127 

 
ไมม่ ี

0.015 
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หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่คา่ธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

 อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : 25.88 

 Port Folio Duration : - 

 ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -6.23 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
อตัราตามโครงการ  เร ียกเกบ็จริง 

ที่ประมาณการได้ 

 - คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ            79.38%  
 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักลา่วจะถอืเป็น 
                  ภาระของกองทนุรวม 

    

ค่าธรรมเนียมที่เร ียกเกบ็จากผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

อตัราตามที่ระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 
o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
 ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 

 
1.00 
1.00 
1.00 
ยกเวน้ 

ยงัไมเ่ปิดขาย 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจา่ยเงนิปันผล  
 ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 

 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

ยงัไมเ่ปิดขาย 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย 

กรณเีป็นกองทุนเปิดปลายทาง  
กรณเีป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

 
อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซือ้ขายหน่วย
ลงทุน 

              ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33                                      ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีจ่า่ยจรงิ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยไดร้บัคนืเมือ่เลกิ

กองทุน 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 
o คา่ธรรมเนียมในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย

ทะเบยีนดาํเนินการ ใด ๆ ใหเ้ป็นกรณพีเิศษ 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์

ต ัง้แต่วนัที่  1 กมุภาพนัธ  ์2561 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2562 

อนัดบั รายชื่อบริษทันายหน้า 
 ค่านายหน้าจากการ
ซื้อขายหลกัทรพัย  ์

(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,899,326.40 55.04 
2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  1,092,946.98 12.28 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 888,568.37 9.98 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 561,765.26 6.31 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย ) จาํกดั (มหาชน) 533,173.83 5.99 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) 483,612.52 5.43 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 442,433.17 4.97 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด              8,901,826.53  100.00 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การก ู้ยมืเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัที่ 31 มกราคม 2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ         

 หุน้สามญั-ดา้นอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ            148,683,340.00   1.24  

 หน่วยลงทุน-ดา้นอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ         3,233,541,553.25   27.03  

 หน่วยลงทุน-ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศ         1,074,626,980.00   8.98  

 หน่วยลงทุน-ดา้นอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ         5,782,706,587.06   48.33  

 เงนิฝากธนาคาร         1,853,228,623.79   15.49  

 บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ             45,478,433.10   0.38  

อื่นๆ              

 ทรพัยส์นิอื่น             66,783,298.90   0.55  

 หน้ีสนิอื่น  (239,434,641.71)  (2.00) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ       11,965,614,174.39    100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรอืตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 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 
  

1,897,707,056.89 15.87 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้   

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

หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) - - AAA 1,356,987.01 1,357,881.11 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 
จาํกดั (มหาชน) 

- - A- 755,577,342.04 755,612,621.77 

3 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) - - A 1,095,402,806.37 1,096,258,120.91 

4 เงนิฝาก
เงนิตรา
ต่างประเทศ 

Standard Chartered Bank (SGD) 
PLC. 

- - A- 39,565,043.27 39,565,043.27 

5 เงนิฝาก
เงนิตรา
ต่างประเทศ 

Standard Chartered Bank (HKD) 
PLC. 
  

- - A- 1,882,488.13 1,882,488.13 

6 เงนิฝาก
เงนิตรา
ต่างประเทศ 

Standard Chartered Bank (JPY) 
PLC. 

- - A- 3,406,221.70 3,406,221.70 

7 เงนิฝาก Standard Chartered Bank (USD) - - A- 624,680.00 624,680.00 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตวัใน Port 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

เงนิตรา
ต่างประเทศ 

PLC. 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้     
 
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ้นสดุ 
ณ วนัที่ 31 ม.ค. 2562 

นับจากวนั
เริ่ม

โครงการ 
(17 ก.พ. 55) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(26 ต .ค. 61) 

6 เดือน 
(20 ก.ค. 61) 

1 ปี  
(26 ม.ค. 61) 

3 ปี  
(29 ม.ค. 59) 

5 ปี  
(31 ม.ค. 57) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 18.1196* 17.3444 17.1160 17.2355 13.7208 11.6896 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล 12.5531* 12.1649 12.1453 12.4394 10.7254 10.3660 

ชนิดสะสมมลูคา่ 18.0295* 17.2575 17.0353 17.1792 13.7042 11.6654 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ 17.9658* 17.1965 16.9665 17.0829 13.5943 n/a 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 10.11% 5.10% 4.99% 6.57% 11.29% 10.82% 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล 10.25% 5.10% 5.04% 6.66% 11.27% 10.82% 

ชนิดสะสมมลูคา่ 10.60% 5.10% 4.99% 6.39% 11.15% 10.76% 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ 9.47% 5.10% 5.02% 6.62% 11.33% n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 11.77% 4.50% 3.96% 6.42% 11.99% 10.10% 

 
หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน 
                   รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

   - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
     (PF&REIT) ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 50% และอตัราผลตอบแทนของ FTSE Straits Times Real Estate Investment  
     Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงนิบาท 50%  
   * NAV ณ วนัที ่31 ม.ค. 2562 

            - ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  พรอ็พเพอร ์ตี้ อินคมั    เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ  ดงันัน้  บริษัทหลกัทรพัย ์จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่ม ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมั   ทัง้นี้ ผล
การดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต์ี้ อินคมั   ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของ
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เม ื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และผ ู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผ ูล้งทุนเอง 

 ในกรณีที่ผ ูส้นใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผูส้นใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ที่บริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรอืผ ูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน  

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์ร ือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษทัจดัการลงทนุในหลกัทรพัยห์ร ือ
ทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้ม ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถขอดขู้อมลูการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการได้ที่บริษทัจดัการ และสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผู้ล งทุนสามารถตรวจด ูข้อม ูลที่อ าจมีผลต่อการต ัด สินใจลงทุน  เช่น  การทําธ ุรกรรมก ับบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ที่ส ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต .  www.sec.or.th 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ  ที่
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพื่อที่บริษทัจดัการจะสามารถ
กาํกบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อม ูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ที่บริษทัจดัการและผ ู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั  ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 
16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท ์: 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595  www.principal.th 

 บริษัทจดัการและ/ หรือผ ู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการแต่งต ัง้ อาจพิจารณาขอข้อม ูล  เอกสาร 
หลกัฐาน  เพ่ิมเติมจากผ ู้สนใจส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  หรือผ ู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผ ู้ลงทุนตามคาํ
จาํกดัความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่ม ีอ าํนาจกาํหนด  ทัง้ก่อน  และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้นี้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการส ัง่การของหน่วยงานผ ูม้ ีอาํนาจ  ทัง้นี้ บริษทัจดัการและผ ูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต ้องทําความร ู้จกัต ัวตนของล ูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบล ูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผ ู้สนใจส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  หรือผ ู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อม ูลเกี่ยวกบัการร ู้จกัตวัตนของล ูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบล ูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผ ู้สนับสนุนการขาย
และรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือ
ผ ูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม่ 
การทําธ ุรกรรมของล ูกค้าเดิม  และการทบทวนข้อม ูลล ูกค้าให้เป็นปัจจุบนั เป็นระยะๆ  รวมทัง้การดาํเนินการอื่นๆ  ตามที่
หน่วยงานผ ูม้ ีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


