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• เน่ืองจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงกองทุนดงักล่าวมีความเส่ียงในลกัษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน
โดยตรง เช่น ความเส่ียงจากความผนัแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพ่ิมข้ึนของภาษีทรพัย์สิน การเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ ค่าเส่ือมราคาของอาคารเม่ือเวลาผ่านไป และการเพ่ิมข้ึนของ
อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงความเส่ียงจากการกระจุกตัวอาจท าให้มีความผนัผวนมากกว่าการลงทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลาย
อตุสาหกรรม 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศแถบเอเชีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมั มีการลงทุนในต่างประเทศ บางส่วนโดยเฉล่ียในรอบปี

บญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจ
ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะ
ขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมั อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูง
และรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย ์
หรือดชันีกลุ่มหลกัทรพัย ์หรือสินทรพัยอ่ื์นใด ท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ทัง้ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 6 ชนิดก่อนท าการลงทุน  เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผู้ลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได ้

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน
แต่ละชนิด 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
พรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้ ทัง้จ านวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซ์ อินคมั ไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้
ตามท่ีส านักงานก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซ์ อินคมั  เม่ือเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.ได้รบัรองถึงความถกูต้อง
ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ                 
ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม
ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ ์อินคมั 
Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund (PRINCIPAL iPROPEN) 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 
ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอร์ตี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อนิคมั 

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund  
(PRINCIPAL iPROPEN)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 
กองทุนรวมทรพัยส์นิทางเลอืก (Alternative Fund) 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A)  
• ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D)  
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และ ชนิดผูล้งทุน
พิเศษ รวมถึงชนิดผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคตได้ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการให้
ทราบ 

ทัง้ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่ อนไขที่กองทุน
ก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งัไม่ได้
เปิดให้บริการ ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ และ/
หรอืทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรอืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์หรอืทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ (REITs) 
หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน หรอืเน้นลงทุนในตราสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์หรอืโครงสรา้ง
พืน้ฐาน และ/หรอืตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์/ตราสารของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถงึตรา
สารอื่นใดที่ให้สทิธใินการไดม้าซึ่งตราสารดงักล่าวหรอืกลุ่มของตราสารดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน เงนิฝาก ตรา
สารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นใด ทัง้ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบใหก้องทุนสามารถลงทุนได ้หรอืการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทศิทางราคาหลกัทรพัย,์ ทศิทางอตัราดอกเบีย้, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความ
เส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจ
ของผู้จดัการ
กองทุน 
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เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง 
เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย หรอืท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) ตราสาร
ทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสาร
ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเท่านัน้ และ/หรอืลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
เฉพาะกรณีทีต่ราสารแห่งทุนนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์ณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 

บรษิัทจดัการอาจด าเนินการแต่งตัง้ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund 
manager) ขึน้ในอนาคต โดยผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนอาจน าทรพัย์สนิบางส่วนหรอืทัง้หมดของ
กองทุนไปลงทุนในทรพัย์สิน และหรอืหลกัทรพัย์ทัง้ในและต่างประเทศ และอาจลงทุนในทรพัย์สินที่บรหิาร
จัดการโดยผู้รบัมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน และ/หรือบริษัทที่ เกี่ยวข้อง ตามดุลยพินิจของผู้ร ับ
มอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน ซึ่งผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุนของกองทุนดงักล่าวต้องมี
คุณสมบตัเิป็นไปตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหน่วย
ลงทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 15 วนัผ่านเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการที่ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะก าหนดสดัส่วนการบรหิารการลงทุนระหว่างบรษิทัจดัการและผูร้บัมอบหมายงานดา้นการ
จดัการลงทุนตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการหรอืผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอาจบรหิารการลงทุนทัง้หมด 

ในกรณีที่ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุนไม่สามารถด ารงคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ ามตาม
หลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าผูร้บัมอบหมายงานดา้น
การจดัการลงทุนนัน้ไม่เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการมอบหมายหน้าทีด่งักล่าวแล้ว บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใืนการ
เปลี่ยนผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน หรอืยกเลกิการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนและบรษิัท
จดัการจะบรหิารจดัการลงทุนทัง้หมด โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder 
Funds) หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได ้
หรอืสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ท าให้ระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึ่ง 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่
www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว  

ในกรณีการด าเนินการดงักล่าวท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่น เพื่อเป็น
ทรพัย์สนิของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ม ี(เฉพาะชนิดจ่ายปันผล) 
(โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ) 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

 

 
 
มูคค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 5,000.00 บาท    
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : 5,000.00 บาท 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 5,000.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 
ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 

 

วนัที ่26 พฤศจกิายน 2562 (ประมาณการ) 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.  ความเส่ียงจากการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน : ซึง่กองทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐาน
โดยตรง เช่น ความเสีย่งจากความผนัแปรของค่าเช่าและอตัราการเช่า การเพิม่ขึน้ของภาษทีรพัยส์นิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายหรอื
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ขึน้
ของอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
อุตสาหกรรม 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของรายไดจ้ากการด าเนินงานของทรพัยส์นิทีเ่ขา้ไป
ลงทุน ซึง่อาจท าใหค้วามสามารถในการจ่ายเงนิปันผลลดลง บรษิทัจดัการจะมกีารพจิารณาถงึรายละเอยีด โครงสรา้ง และการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ขา้ไปลงทุนในประเภททรพัยส์นิต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในสว่นน้ี 

2.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เนื่องจากความผนั
ผวนของปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

     แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการ
ลงทุนในตราสารต่าง ๆ แตล่ะรายบรษิทั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 
โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และ
ภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3.   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนได ้
ลงทุนไวไ้ด ้เนื่องจากกองทุน หรอืตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้น 
ช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์โดยเน้นสภาพคล่องเป็น 
ส าคญั โดยค านึงถงึปรมิาณการซื้อขายของกองทุนนัน้ เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 

4.  ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit  Risk) คอื  
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร 
เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งทีเ่กิดจากการทีผู่้
ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  กองทุนจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิ
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ัน่ใจใน
คุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบริษทัผูอ้อกตราสาร
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิกีารและความถีใ่นการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทั
จดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

5.   ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุน
ลงทุน 

     แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนไดม้กีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางดา้นปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ 
และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลี่ยนมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วย
ลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมา
น้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ย
เช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี้ 
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- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกนั
ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 
เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น
ความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง 
ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที่ลงทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดย
จะใชก้ารวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

7.   ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่า
การลงทุนในหลกัทรพัย์พืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะก าหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความเสีย่ง 
และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อลดความ
เสีย่งในส่วนน้ี และในกรณีทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดย
มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ ทัง้นี้ การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนที่
เพิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจาก
การทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

8.   ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการ
คาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอา้งองิ ท าใหไ้ดร้บั
ผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อกโดย
บรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คงสงู และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดอายุตราสารเมื่อรอ้งขอได ้
รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคุมระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
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 ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป  และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 
5,000 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 
 

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลอืกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 
- เหมาะสมกบัเงนิลงทุนของผูล้งทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนและแสวงหาโอกาสรบัผลตอบแทนผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐาน และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถงึ Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรอืหน่วยของกองทุน private 
equity ทีเ่น้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์หรอืทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) หรอื
กองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน หรอืเน้นลงทุนในตราสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์หรอืโครงสรา้งพื้นฐาน โดยสามารถ
รบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยด์งักล่าวได ้และเพื่อโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนโดยเฉลีย่ต่อปีในระดบัทีส่งูกว่าการลงทุน
ในตราสารหนี้ ผูล้งทุนจงึควรลงทุนในระยะยาว 
ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-D) :  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธิ
พเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-R) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่
ตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iPROPEN-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  :  
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บรษิัทจดัการก าหนด อาท ิผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนส่วนบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  
โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return)  
 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL iPROPEN-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
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จดัการ หรอื ผูล้งทุนกลุ่มทีท่ ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอเิลคทรอนิกส ์รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการ
ประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้งทุน
พเิศษ รวมถงึชนิดผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคตได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 
- กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) 

และ/หรอืกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งกองทุนดงักล่าวมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
หรอืโครงสรา้งพื้นฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่งจากความผนัแปรของค่าเช่าและอตัราการเช่า การเพิม่ขึน้ของภาษทีรพัย์สนิ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง ความเสี่ยงด้านสิง่แวดล้อม ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาต ิค่าเสื่อมราคา
ของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งจากการกระจุกตวัอาจท าใหม้คีวามผนั
ผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราที่อาจ
เกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งกองทุนหลกัอาจไดร้บัผลขาดทุน
จากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)      
เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจาก         
อตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัรา
แลกเปลีย่น และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลีักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอื
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิ
โดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการ
ลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม ่อย่างไร 
        กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิต้น 
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(6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนมีความเส่ียงต่างกนัอย่างไร 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

(7)   รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 ตุลาคม   
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ตุลาคม 2563 
ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

(8) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 
      ระยะเวลาเท่าใด?  

• ดชันีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสดัส่วนรอ้ยละ 21  

• ดชันี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return (FSTREI) ในสกุลเงนิ SGD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนั
ความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัรา
แลกเปลีย่น 50% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ า
สญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 50% ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 

• ดชันี S&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุลเงนิ AUD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 50% 
และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 50% ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 

• ดชันี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ในสกุลเงนิ JPY ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 50% 
และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 50% ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 

• ดชันี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงนิ HKD ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบ
กบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 50% และปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัรา
แลกเปลีย่น 50% ในสดัส่วนรอ้ยละ 9 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบ
นโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 
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ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   
IPO:  ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นช่วง IPO ระหว่าง วนัที ่14 - 22 พฤศจกิายน 2562 ในเวลาท าการ   
หลงั IPO: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะ
เริม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 
ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท า
การถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ทัง้นี้ ในช่วง IPO ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได ้
โดยสามารถด าเนินการไดจ้นถึงวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอร์ตี ้
แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อนิคมั” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได ้ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ ์อนิคมั โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 
 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อนิคมั 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์
เฟลก็ซ์ อนิคมั 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถ้าม)ี 
หรอืธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจัดการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัท
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 
โดยบรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวันท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน  
(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 
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(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด
เวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศก าหนด 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่ง
ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนด าเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิ
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอื
กองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุตามข้อ (ก) หรอื (ข)   

โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผูล้งทุน 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล .ต . หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของ
วธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บรษิัทจดัการจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) แจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 
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(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ
บรหิารของบรษิัทจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัท
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดั

จากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับ

แต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั    
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 
• กองทุนรวมนี้อาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 
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• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิัทจดัการหรอืบรษิัทหลักทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับ
คะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บรษิัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีฝ่่ายก ากบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 

• ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 
(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่  
        อย่างไร ? 

ไม่ม ี

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  
(1)  รายช่ือคณะกรรมการ 

• นาย ชอง ว ีย ี                                           ประธานกรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                           กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรี์เร บาราโอนา        กรรมการ 
• นาย เจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ     กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                      กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                              กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• นายจุมพล สายมาลา     กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 (2)  รายช่ือผู้บริหาร  

• นายจุมพล สายมาลา    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• นายต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• คุณโช ซู ฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA    ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• นายวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA                ผูอ้ านวยการอาวุโสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• นางสาววนิดา ดวงพตัรา     หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

(3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562) 
มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562) 
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 79,916,077,943.76 บาท 
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(5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คุณวศิณุ  รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวุโสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวสุชนม ์ ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุญยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

(6)   รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ.2543 - 2545             ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ.2537 - 2541             ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
กนัยายน 2558 – ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ.2555 - 2558  หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2548 – 2555  หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2547 - 2548             หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2546 – 2547  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2545 – 2546  นักวเิคราห์การลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2544   Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH) 

ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
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• คณุธนา เชนะกลุ, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิารท างาน  
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  นักวเิคราะห,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คณุวิทยา เจนจรสัโชติ, CISA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ.2549-2550    ปรญิญาโทการบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ.2548-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ.2539-2547                         เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต 

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• นาย ปณิธิ จิตรีโภชน์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตร์การเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557  นักกลยุทธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

• นายวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค์ กมิเอง็  
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 (7)   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคาร 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดูแลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)    ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website: www.principal.th 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม อตัราตามโครงการ  อตัราท่ีเกบ็จริง 
1. ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้ 

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 
ไม่เกนิรอ้ยละ 7.290 ต่อปีของ NAV 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ชนดิสะสมมลูค่า  
ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ต่อปีของ NAV 

 
0.963 
0.963 

- 
- 
- 

o ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูค่า  
ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 

 
0.321 
0.321 

- 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 
ชนดิสะสมมลูค่า  
ชนดิจ่ายเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนดิผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 

 
n/a 
n/a 
- 
- 
- 
- 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิรอ้ยละ 4.815 ของ NAV 
o ค่าใชจ้่ายในการจดัใหม้ผีูป้ระกนั ไม่ม ี
o ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน 

(Outsourced fund manager) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.605 ต่อปีของ NAV - 

o การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิ 1.07 ต่อปีของ NAV 

o ค่าธรรมเนยีมผูต้รวจสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม 
NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืใน
รปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทนุนี้ (ถา้ม)ี 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการ/ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตาม
ประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามชอ่งทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่
บรษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน
หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูค่า  
ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.605  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.605  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.605  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.605  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.605  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.605  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
1.00 
1.00 

- 
- 
- 
- 

o ค่าธรรมเนยีมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูค่า  
ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

- 
- 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขาย

หน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้รบั

คนืเมื่อเลกิกองทุน 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้
นายทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน 
หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรปุขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พรอ็พเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร์ เฟล็กซ์ อินคมั เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก

บริษัทจดัการ ดงันั้น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมัทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุน
เปิด พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พรอ็พเพอรต้ี์ แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซ์ อินคมัไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผล
การด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ     
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัทจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 
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