
 
  

 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคัม พลสั เฮลท์, CIMB - Property Income Plus Health Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL 
iPROPPLUS) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผู้ลงทุนอาจ
สูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบัความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกนัชีวิต และความคุ้มครองด้านประกนัสุขภาพ ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและ
ประกนัสุขภาพ ทัง้น้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธิการและเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 
เง่ือนไขกรมธรรมค่์าใช้จ่ายเบีย้ประกนั บริษทัประกนั หรือเง่ือนไขอ่ืนใด รวมถึงยกเลิกสิทธิระประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ หากบริษทัจดัการเหน็ว่าจะ
ไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุนหรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือบริษทัจดัการในอนาคต 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ท่ีมุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์(Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมี
ความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจายหลายอตุสาหกรรม ดงันัน้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอตุสาหกรรมดงักล่าว
เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกนัเพ่ือให้ได้รบัสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม ์ผู้ลงทุนควรศึกษา
รายละเอียดและเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกนัเพ่ือให้ได้รบัสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม ์

• ผู้ลงทุนท่ีลงทุนตัง้แต่ 50,000 บาทขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รบัความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกนัชีวิต และความคุ้มครองด้านประกนัสุขภาพ โดยมีแผนความ
คุ้มครองตามมูลค่าเงินลงทุน ทัง้น้ี สิทธิในการได้รบัความคุ้มครองตามกรมธรรมต้์องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากเอกสารแนบท้ายหนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลส าคญั 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลทมี์การลงทุนในต่างประเทศ บางส่วนซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดย
ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึง
เหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย์ หรือดชันีกลุ่ม
หลกัทรพัย ์หรือสินทรพัยอ่ื์นใด ท่ีเก่ียวข้องกบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตรา
สารดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้
ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้ 

• สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รบัตามกรมธรรมด์งักล่าว กองทุนได้จดัให้มีความคุ้มครองด้านประกนัชีวิตและสุขภาพส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความมัน่คงของชีวิตและสุขภาพ ทัง้น้ี หากเบีย้ประกนัมีมลูค่ามากกว่า 60% ของเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการ หรือเม่ือกองทุนมี
อายุครบ 3 ปี หากบริษัทจดัการเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลง ปรบัปรงุ หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เง่ือนไขกรมธรรม ์บริษทัประกนั หรือเง่ือนไขใด ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และหลงัจากปีท่ี 3 เป็นต้นไป ในทุก ๆ ปี บริษทัจดัการอาจพิจารณาเลิกกองทุน และด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีได้
กล่าวมาข้างต้น โดยในช่วงเวลาดงักล่าวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรบัซ้ือคืนในช่วงเวลาดงักล่าว 
บริษทัจดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Exit without fee) 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุน

ให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลใน

หนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทนุรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผล

ตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 2 ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท ์
Principal Property Income Plus Health Fund (PRINCIPAL iPROPPLUS) 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั เฮลท ์ 1 

 
 

  ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท์ 
(Principal Property Income Plus Health Fund, PRINCIPAL iPROPPLUS)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

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

หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) (กองทุน Property) Exchange 
Traded Fund ทีเ่น้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REITs ETF) หน่วยของกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (กองทุน Infra) รวมถึง
ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดงักล่าวหรอืกลุ่มของตราสารดงักล่าวทัง้ในและ
ต่างประเทศ  

1.2)   หุ้นในกลุ่มพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ หรอืที่มีลกัษณะเทียบเคียงได้กบัหมวดพฒันาอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย์ รวมถึงตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิอื่นใดในการให้สทิธไิด้มาซึ่ งหุ้นดงักล่าว
หรอืใหผ้ลตอบแทนกบัหุน้กลุ่มนัน้ๆ และหรอื 

1.3)  ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ที่ใหผ้ลตอบแทนอ้างองิกบั
หลกัทรพัย์ หรอืดชันีกลุ่มหลกัทรพัย์  หรอืสนิทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
หรอืที่มลีกัษณะเทียบเคยีงได้กบัหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ในไทย และหรอื
ต่างประเทศ อาท ิตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงทีใ่หผ้ลตอบแทนเชื่อมโยงกบั
ผลการด าเนินงานของ PFUND Index, ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้
ผลตอบแทนเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มลีกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงทีเ่ชื่อมโยงกบัรายไดข้องอสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์
ดงักล่าวตามข้อ 1.1-1.3 โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
และลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS กองทุน Infra หรอืกองทุน Property ทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 
มคูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

50,000 บาท 
 
ไมก่ าหนด 

วนัท าการเสนอขาย 
หน่วยลงทุน 
วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

ทุกวนัท าการ 
(การเปลีย่นแปลงวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุน มผีลตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 เป็นต้นไป) 
ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดอืน  

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 
วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่12 กรกฎาคม 2561 
 

วนัที ่1 สงิหาคม 2561 

 
 
 

 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.    ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์(Property Sector Fund): กองทุนมนีโยบายมุง่ลงทุนใน
หมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์เพียงหมวดเดยีว จงึมีความเสี่ยงจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรมต่างๆ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของรายไดจ้ากการด าเนินงานของทรพัยส์นิที่เขา้ไปลงทุน 
ซึง่อาจท าใหค้วามสามารถในการจ่ายเงนิปันผลลดลง บรษิทัจดัการจะมกีารพจิารณาถงึรายละเอียด โครงสรา้ง และการจดัหาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่เขา้ไปลงทุนในประเภททรพัยส์นิต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

2.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวน
ของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มูลพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุน
ในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน  โดย
คดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะ
ตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3.    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk): เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนได้ลงทุน
ไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมไ่ดใ้นช่วงเวลาที่
ตอ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์โดยเน้นสภาพคล่องเป็นส าคญั 
โดยค านึงถงึปรมิาณการซือ้ขายของกองทุนนัน้ เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 

4.    ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit  Risk) คอื 
ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น 
ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งที่ เกิดจากการที่ผูอ้อกตรา
สารหน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง: กองทุนจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคณุภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิปัจจยั
ทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ ัน่ใจในคณุภาพ
ของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะ
คดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

5.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ 
การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และ
นโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk): เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอยา่งเช่น ถ้า
ค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รบัก าไร หรอืขาดทุนจากการ
เคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกิจ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อ
ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

7. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives): สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน (Volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัยพ์ื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่า
การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งที่ เหมาะสม และตรวจวดั ติดตามความเสีย่ง 
และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อลดความเสีย่ง
ในส่วนน้ี และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนที่เพิม่ขึ้น 
หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจ ากการที่
คูส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note): เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาการ
คาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทน
ตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีส่วนใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อกโดยบรษิทั 
หรอืสถาบนัการเงินที่มีความมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทัง้
วเิคราะหแ์ละควบคมุระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งอิง ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
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(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อย่างไร?  

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

3,000 ลา้นบาท 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3) กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

• ผู้ลงทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตวัสูงขึ้นหรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกีวา่การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 
• ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์ 
• ผูล้งทุนทีล่งทุนตัง้แต่ 50,000 บาทขึน้ไป จงึจะไดส้ทิธคิวามคุม้ครองจากบรษิทัประกนั ทัง้น้ีผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถศกึษา 
• รายละเอยีดเพิม่เตมิจากเอกสารแนบทา้ยหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
• ผู้ลงทุนที่คาดหวงัโอกาสรบัรายได้จากเงนิปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเป็นไปตามเกณฑ์/

เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด ทัง้น้ี โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เติมในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการ 

• เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) รวมถึงหลกัทรพัย์อื่นที่เกี่ยวข้องในหมวด
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ใน และ/หรอืต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสาร
ของหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าวได ้

• ผูล้งทุนที่ต้องการรบัความคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ประกนัชวีติ และความคุม้ครองดา้นประกนัสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุใน
กรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัสขุภาพ 

 (4)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

• กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบที่ส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก 

• มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดยีว จงึอาจมคีวามเสี่ยง
และความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไปทีม่กีารกระจายหลายอุตสาหกรรม 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุน
รวมที่ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรกุ (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมคีวามเสีย่ง
ที่กลยุทธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มีผลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจท า
ให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่
หลกัทรพัยท์ี่ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน 
หรอืศกัยภาพโดยเปรยีบเทยีบกบัหุน้อื่นๆไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว้ 

ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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• อยา่งไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยทุธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดจีาก
การลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยง
เน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนน้ีอาจมคีา่ใชจ้า่ยเกีย่วเน่ืองกบัเบีย้ประกนัชวีติ และประกนัสขุภาพ กองทุนจงึอาจมคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่กองทุนรวมทัว่ไป 
• ผูล้งทุนที่ลงทุนตัง้แต่ 50,000 บาทขึน้ไป จงึจะมสีทิธไิด้รบัความคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ประกนัชีวติ และความคุ้มครองดา้น

ประกนัสุขภาพ โดยมแีผนความคุม้ครองตามมูลค่าเงนิลงทุน ทัง้น้ี สทิธใินการได้รบัความคุม้ครองตามกรมธรรมต์้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่บริษทัจดัการก าหนด ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบท้ายหนังสอืชี้ชวน
สว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

• ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกนัเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์และความคุม้ครอง
ตามกรมธรรม ์ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกนัเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์และ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม ์

• สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รบัตามกรมธรรม์ดงักล่าว กองทุนได้จดัให้มีความคุ้มครองด้านประกนัชีวติและ
สขุภาพส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชวีติและสขุภาพ ทัง้น้ี หากเบีย้ประกนั
มมีูลค่ามากกวา่ 60% ของเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการ หรอืเมื่อกองทุนมอีายุครบ 3 ปี หากบรษิทัจดัการเหน็ว่าจะไม่เกดิ
ประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุน หรอืมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลง 
ปรบัปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัทประกัน หรือเงื่อนไขใด ตาม
หลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสุขภาพหรอืยกเลิกกองทุน โดยถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และ
หลงัจากปีที่ 3 เป็นต้นไป ในทุก ๆ ปี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเลกิกองทุน และด าเนินการตามเงื่อนไขที่ไดก้ล่าวมาขา้งต้น 
โดยในช่วงเวลาดงักล่าวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรบัค าสัง่ซื้อคนืหน่วยลงทุนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรบัซื้อคนืใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน (Exit without fee) 

• การเปลี่ยนแปลงของมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์ทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกจิ วงจรของอสงัหารมิทรพัยแ์ต่ละประเภท การแขง่ขนัที่เพิม่ขึน้ในอนาคต รวมถงึเหตุอื่นๆทีท่ าใหท้รพัยส์นิดงักล่าว
ไมส่ามารถหารายไดไ้ด ้ 

• อาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนน้ีมคีวามเสีย่งมากกวา่
กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 
อยา่งไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยทุธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ี
จากการลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั  

 (5) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

 (6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมคีวามเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
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(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น
ระยะเวลาเท่าใด?  

(1)    ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT) ของตลาด  
 หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 100% หรอื 

(2)    ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT) ของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 50% และอตัราผลตอบแทนของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total 
Return Index (FSTREI) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน Index 
50%  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลี่ยนตวัชีว้ดัตามที่ก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายการลงทุนของกองทุนโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดย 
(ก)    ในกรณีทีก่องทุนลงทุนเฉพาะภายในประเทศบรษิทัจดัการจะเปรยีบเทยีบกบัตวัชี้วดัตามขอ้ (1) หรอื 
(ข)    ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัตามขอ้ (2) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นสดัสว่นตวัชี้วดัตามขอ้ (2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสดัสว่นการลงทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ ทีก่องทุนเขา้ลงทุนดว้ย  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามที่บรษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึง
วนัที่มีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธิบายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 
อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/
หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื 
การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป 
โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(8)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2562 

 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

     (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่
เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. เป็นตน้ไป  
โดยตดิต่อไดท้ี่ 
1. ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-777-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
2. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ. พรนิซเิพลิ แต่งตัง้  
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน  
โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

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

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อ
ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วย
ลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอื
กรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการก าหนดให้ทุกวนัท าการสุดท้ายของทุกเดือนเป็นวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ
ของกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  
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บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
เวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดเวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศก าหนด 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่ค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิ
ความเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธไิมด่ าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนด าเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้ที่มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกติมถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มขีึน้และด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา ซึ่งอาจ
ท าใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอืกองทุนมคีวามเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบั
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศที่มลีกัษณะ
เดียวกันในอนาคต เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอสหภาพยุโรป (Global Data Privacy Regulation 
Publications: GDPR) เป็นตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปน้ี 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยังไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดี
ในส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บรษิทัจดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดี
ในส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
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3.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดย
พลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 3.1 (1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 3.1 (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น
ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการได ้ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม 
วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ถา้ม)ี หรอืกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของ
บรษิทัจดัการได้ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.00 ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของ
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 2 วนัท าการ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่
ขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท า
การนบัแต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus 
account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บริษทัจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดแูลการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-5920 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 

ไมม่ ี

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                      ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา   กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) รายช่ือผู้บริหาร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         
• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
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   (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 55 กองทุน 

       (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 70,828,486,311.98 บาท 

        (5)   คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

 (6)  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านกังาน ก.ล.ต. 
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• 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 ์ 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  
     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

      ประวตักิารท างาน   
พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

 (7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคาร 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  
หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นไปอย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-268-9595 ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั เฮลท ์ 13 

(9)    ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-5920 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 
 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website: www.principal.th 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั เฮลท ์ 14 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

 
* คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว  
** ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้หมด ทัง้น้ี มลูคา่หน้ีสนิทัง้หมดไมร่วมค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ 
***ทัง้น้ี คา่ธรรมเนียมการจดัการดงักล่าวจะรวมคา่ใช้จา่ยในการช าระเบีย้ประกนัชวีติและสขุภาพ ซึง่ประมาณการคา่เบี้ยประกนัเบือ้งต้นคดิที่
อตัราประมาณ 0.535% ต่อปี ทัง้น้ี อตัราคา่ธรรมเนียมดงักล่าวค านวณจากการประมาณการจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุน มลูคา่เงนิลงทุน 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน และคา่เบี้ยประกนัจา่ย ท าใหอ้ตัราสว่นดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ตามจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนและค่า
เบีย้ประกนัทีจ่า่ยจรงิในอนาคต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในขอ้ 20 ขอ้ก าหนดอื่นๆ ในสว่นขอ้มลูกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ส.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 

เกบ็จริง 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได*้* 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.755 1.978 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ*** ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 1.273 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 0.029 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.490 

2.  คา่ใชจ้า่ยอื่น** ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 0.186 

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.006 

o คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.007 

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.020 

o คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.001 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัแ้รก 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 

0.152 

ไมม่ ี
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 รอ้ยละ 1.00 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้คนื 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(เกบ็เขา้กองทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

 
• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 18.49 

• Port Folio Duration : 0.0017 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ  -2.72 

 

 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะ  
                  ถอืเป็นภาระของกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้ อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

- คา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.15% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย    

  อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี 9,979,238.40  1.33 

 หน่วยลงทุน-ดา้นอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ 241,028,027.00  32.22 

 หน่วยลงทุน-โครงสรา้งพืน้ฐาน 19,945,950.00  2.67 

 เงนิฝากธนาคาร  16,318,787.30  2.18 

 บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ 1,772,834.39  0.24 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ    

 หน่วยลงทุน-ดา้นอสงัหารมิทรพัยต์่างประเทศ 445,267,966.54  59.53 

 หน่วยลงทุน-โครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศ 6,699,352.73  0.90 

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น  8,344,408.44  1.12  

 หน้ีสนิอื่น  (1,445,997.83)  (0.19) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ          747,910,566.97    100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
 

 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 
 ค่านายหน้าจากการ
ซ้ือขายหลกัทรพัย ์
(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของ
ค่านายหน้า
ทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 308,239.35 29.60 
2 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 194,977.69 18.73 
3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย ) จ ากดั (มหาชน) 142,388.84 13.67 
4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 117,282.71 11.26 
5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 105,338.03 10.12 
6 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 90,995.07 8.74 
7 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 82,041.38 7.88 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด     1,041,263.07  100.00 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ : -เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

-ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
(PF&REIT) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 50% และอตัราผลตอบแทนของ FTSE Straits Times Real Estate Investment 
Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงนิบาท 50%  

*NAV ณ วนัที ่28 ม.ิย. 2562 

  

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - AA+ 16,140,392.70 

   
16,142,011.08  

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) - - A 176,754.44    176,776.22  

3 
เงนิฝากธนาคาร
สกุลต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - AA+ 

       
172,077.43  

       
172,077.43  

4 
เงนิฝากธนาคาร
สกุลต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - AA+ 1,600,756.96 

     
1,600,756.96  

5 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 15/08/2019 N/A 10,000,000.00 9,979,238.40 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   

ผลการด าเนินงานส้ินสดุ  
ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2562 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 
(1 ส.ค. 61) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 
(29 มี.ค. 62) 

6 เดือน 
(28 ธ.ค. 61) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 11.4972* 10.6417 9.8551 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั เฮลท์ 17.81% 8.04% 19.54% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 19.65% 8.02% 19.36% 
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รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
 

➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท์  เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั 
พลสั เฮลท์  ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล พรอ็พเพอรต้ี์ อินคมั พลสั เฮลท์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการ
เงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน  

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั  ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 
16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.co.th 

➢  บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ 
การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


