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กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม พลัส เฮลท ์
Principal Property Income Plus Health Fund 
30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ช่ือย่อ PRINCIPAL iPROPPLUS 
ระดับความเสี่ยง 8 (เส่ียงสูงมาก) 
ประเภทโครงการ  กองทนุทรัพยสิ์นทางเลือก,  
   กองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds), 

กองทนุรวมหมวดอุตสาหกรรม 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 1 สิงหาคม 2561 
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ  ม ี
การป้องกันความเสี่ยงจาก ขึ้นอยู่กับดลุยพินจิของผู้จดัการกองทนุ 
อัตราแลกเปลีย่น   
จํานวนเงินทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของ 717.97 ล้านบาท 
โครงการปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย 8.8037 บาท 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง 1. ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทนุรวมหมวด

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์
  2. ความเส่ียงด้านตลาด                
  3. ความเส่ียงทางธุรกิจ 
  4. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
  5. ความเส่ียงของประเทศทีล่งทุน 
  6. ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน 
  7. ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทีม่ีลักษณะ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

9. ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้
ออกตราสาร           

นโยบายจ่ายเงินปันผล พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 2 คร้ัง  
  ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปนั

ผลเพ่ิมเติมในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
Registrar บลจ.พรินซิเพิล จํากัด 
ประเภทกองทุนรวมตามท่ี Fund of Property Fund – Thai and Foreign 
แสดงในข้อมูลท่ีใช้ 
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวม ณ จุดขาย 
 
………………………………………………………....................……………………… 
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ทุกวันทําการ ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 15.30 น. 

(การเปล่ียนแปลงวันทาํการซ้ือหน่วยลงทุน มผีล
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เปน็ตน้ไป) 

มูลค่าขั้นตํ่าของการซือ้ 50,000 บาท 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการ

ถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการ นบัจากวันคํานวณ NAV 

(ประกาศ NAV T+1, คืนเงนิ T+5 ธนาคาร CIMBT 
เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ 
TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.) 

………………………………………………………………………………………… 

นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย 
1)   กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพ่ื อการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุนProperty) Exchange Traded Fund ที่
เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) หน่วยของ
กองทุ น รวม โครงสร้าง พ้ื นฐานที่ อยู่ ในหมวดพั ฒ นาอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ (กองทุน Infra) หน่วยของกองทุน private equity ที่
มุ่งเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (กองทุน Private Equity) รวมถึงตราสารอ่ืน
ใดที่ให้สิทธิในการได้มาซ่ึงตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวทั้งใน
และต่างประเทศ  

2)  หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวด
พัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงิน
อ่ืนใดในการให้สิทธิได้มาซ่ึงหุ้นดงักล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุ้นกลุ่มนั้นๆ โดย
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และหรือ 

3)  ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ที่ให้
ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย ์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์  หรือสินทรัพย์ที่
เก่ียวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับ
หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในไทย และหรือต่างประเทศ 
อาทิ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทน
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน
ของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
แฝงที่เชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ทั้งนี้  กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนา
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามข้อ 1-3 โดยเฉล่ียในรอบปีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS 
หน่วยของกองทุน Infra หรือหน่วยของกองทุน Property และ/หรือหน่วย 
private equity ทั้งในและต่างประเทศ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยเฉล่ียในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 
……………………………………………………....................……………………… 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย  ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 1.00%) 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไมเ่กิน 1.07% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดียวกับค่าธรรมเนยีมการขายและรับซ้ือคืน

หน่วยลงทนุ 
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรพัย์ ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น) 
*ค่าธรรมเนียมเปน็อัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด 
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว, ยกเว้นค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย ์
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ไมเ่กิน 2.675% (ปจัจบุัน 1.605%)**** 
ผู้ดูแลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.33% (ปัจจบุนั 0.032%) 
นายทะเบียน  ไมเ่กิน 0.54% (ปัจจบุัน 0.535%) 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ**  ไมเ่กิน 3.21% (ปจัจบุนั 0.056%)*** 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด  ไมเ่กิน 6.755% (ปัจจุบนั 2.228%)***,**** 
*ข้อมูล 1 ก.ค. 64 - 30 ม.ิย. 65; ค่าธรรมเนยีมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
**ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนยีมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซ้ือ

ขายหลักทรัพย ์
***เพดานค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายรวมเปน็อัตราเฉพาะทีป่ระมาณการไดเ้ท่านัน้   

 ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเปน็อัตราทีร่วมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณ  
 การไม่ได ้

****มีผลตัง้แต่วันที่ 26 ส.ค. 2565 เปน็ตน้ไป 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

กองทนุนี้ลงทุนกระจกุตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ (Property Sector 
Fund) ดังนัน้หากมีปจัจยัลบที่ส่งผลกระทบตอ่การลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทนุอาจ
สูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
เป็นกองทุนที่ผู้ถอืหน่วยลงทนุที่มมีูลค่าเงินลงทุนตั้งแต ่50,000 บาทข้ึนไปมสิีทธิ
ได้รับความคุ้มครองประกนัชีวิต และประกันสุขภาพ โดยบลจ. เปน็ผู้รับภาระในการ
ชําระค่าเบีย้ประกนัทั้งหมด โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนยีมการจัดการของกองทุนรวม 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ผลการดําเนนิงานในอดตี มิได้เปน็ส่ิงยนืยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต  
หมายเหตุ : เปน็ข้อมลู ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล 
             ที่เปน็ปัจจุบนัไดท้ี่ www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Unit Trust - Real Estate – SGD 48.12% 
2. Real Estate – Domestic 40.76% 
3. Infrastructure Fund 3.04% 
4. พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะส้ัน อายุไม่

เกิน 1 ป ี2.50% 
5. Real Estate - US Dollar - Singapore 

Exchange 1.62% 
6. บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ 1.48% 
7. บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 0.56% 
8. สินทรัพย์อ่ืน (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.54% 
9. Exchange Traded Fund - Real Estate – 

JPY 0.51% 
10. Unit Trust - Real Estate – HKD 0.50% 
11. Infrastructure Fund – SGD 0.37% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 ตัวแรก % ของ NAV 
CapitaLand Mall Trust : CICT SP 9.21 
CapLAnd Ascendas REIT : CLAR SP 8.78 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าโลตัสส ์รีเทล โก
รท : LPF 6.19 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลวิ
เอชเอ พรีเม่ียม โกรท : WHART 5.54 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ : 
FTREIT 

5.49 

หมายเหตุ :  เปน็ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ทัง้นี้ ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูที่เปน็ปัจจบุนั
ไดท้ี่ www.principal.th 

 

  Fund Performance 
 YTD   3 เดือน   6 เดือน   1 ปี1   3 ปี1 ตั้งแตจั่ดตั้ง1 

iPROPPLUS (%) 0.47 -5.36 4.24 -6.89 -3.01 -0.63 
Benchmark (%)* 0.26 -5.28 4.39 -6.33 -0.03 1.12 
Information Ratio2 0.53 -0.25 -0.20 -0.49 -1.26 -0.60 
ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 9.46 8.60 9.85 9.52 12.28 11.63 
1ผลตอบแทนทีม่ีอายเุกินหนึ่งปี จะแสดงเปน็ผลตอบแทนต่อป ี(Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเส่ียง 
*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 50%  + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 42.5%  + FSTREI TRI Index (THB) 7.5%   
 (source: MorningStar Direct ณ วันที่ 30 เมษายน 2566) มผีลตั้งแต ่4 มกราคม 2565 เปน็ต้นไป ก่อนหน้านัน้ใช้ benchmark SET PF&REIT TRI Index   
 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25% (11 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 มกราคม 2565)  
**ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิด้เปน็ส่ิงยนืยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต. 
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ประวัติการจ่ายเงินปันผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เปน็ข้อมลู ณ วันที ่30 เมษายน 2566 
             ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปนัผลเพ่ิมเติมในหนงัสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

 

        ครั้งท่ี วันปิดสมุดทะเบียน   อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย) 

คร้ังที่ 1 1/2562 14 ก.พ. 62 0.25 
คร้ังที่ 2 2/2562 31 ก.ค. 62 0.50 
คร้ังที่ 3 1/2563 31 ม.ค. 63 0.30 
คร้ังที่ 4 1/2564 30 ก.ค. 64 0.025 

                       รวม 1.075 
 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมรับหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ท่ี  
โทร 0-2686-9595 ต้ังแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ พรินซิเพิล จํากัด 
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดังน้ัน  
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้ 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน หนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้

ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
• เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ 

ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ
ได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจท่ี
ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนน้ีมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสม
กับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

• ผู้ลงทุนท่ีลงทุนต้ังแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกันชีวิต และความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพ โดยมีแผนความ
คุ้มครองตามมูลค่าเงินลงทุน ท้ังน้ี สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากเอกสารแนบท้ายหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกันเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 
 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี อินคัม พลัส เฮลท์

Principal Property Income Plus Health Fund  (PRINCIPAL iPROPPLUS)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Sector Fund/ Fund of Funds

กลุ่มกองทุนรวม : Fund of Property fund - Thai and Foreign

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector 
Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศโดยลงทุนใน
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุนProperty) ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs 
ETF) หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (กองทุน Infra) 
หน่วยของกองทุน private equity ที่มุ่งเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (กองทุน Private Equity)
2.หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
3.ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือ
ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับ
หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและหรือต่างประเทศ
โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1-3 โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property 
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคํา/ นํ้ามันดิบ เป็นต้น 
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 1 สิงหาคม 2561

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย

อายุกองทุน 4 ปี 7 เดือน 25 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหาร 17 กันยายน 2562

คุณธนา เชนะกุล วันที่เริ่มบริหาร 1 สิงหาคม 2561

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 50 2) FTSE Straits Times Real 
Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงิน 
SGD (ปรับ ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ ร้อยละ 85 และ ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบ
แทน ประมาณ ร้อยละ 15) ในอัตราส่วน ร้อยละ 50

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน 0.47% -5.36% 4.24% -6.89% -3.01% N/A N/A -0.63%

ดัชนีชี้วัด* 0.26% -5.28% 4.39% -6.33% -0.03% N/A N/A 1.12%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.65% -4.82% 3.49% -8.60% -2.06% 0.02% 2.99% N/A

ความผันผวนกองทุน 9.46% 8.60% 9.85% 9.52% 12.28% N/A N/A 11.63%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 8.86% 8.09% 9.20% 9.15% 13.12% N/A N/A 12.42%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้  SET PF&REIT TRI Index 50%  + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 
42.5%  + FSTREI TRI Index (THB) 7.5% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL iPROPPLUS

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust - Real Estate - SGD 48.12

Real Estate - Domestic 40.76

Infrastructure Fund 3.04

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี 2.50

Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange 1.62

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.48

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 0.56

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.54

Exchange Traded Fund - Real Estate - JPY 0.51

Unit Trust - Real Estate - HKD 0.50

Infrastructure Fund - SGD 0.37

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust - Real Estate - SGD : Capital Mall Trust : CICT SP 9.21

Unit Trust - Real Estate - SGD : Capitaland Ascendas Reit : CLAR 
SP

8.78

Real Estate - Domestic : บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด : 
LPF

6.19

Real Estate - Domestic : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด(มหาชน) : WHART

5.54

Real Estate - Domestic : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) : FTREIT

5.49

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

89.51

ธนาคาร 4.54

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.04

UNIT TRUST 2.00

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.54

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

THAILAND 52.69

SINGAPORE 45.09

UNITED STATES 1.05

JAPAN 0.51

HONG KONG 0.50

ที่มา:  31 มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 50,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 50,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ วันทําการขายคืนหน่วยลงทุน:ทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหากวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นวันที่ไม่สามารถทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ 
ให้เลื่อนเป็นวันทําการถัดไป

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -30.31

Recovering Period N/A

FX Hedging 86.25

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 30.96

Sharpe Ratio -0.23

Alpha -3.12

Beta 0.89

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี 0 ปี 0 เดือน 3 วัน 

Yield to Maturity 1.5600
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.6750% 1.3910%

รวมค่าใช้จ่าย 6.7550% 2.0140%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการเรียกเก็บในอัตรา 1.605% มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 65 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% 1.0000%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% 1.0000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL iPROPPLUS

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



 

1.     ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์ (Property Sector Fund): กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม

อสงัหารมิทรพัยเ์พยีงหมวดเดยีว จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทุนมากกวา่กองทุนทีม่กีารกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของรายได้จากการดําเนินงานของทรัพย์สินที่เข้าไปลงทุน ซึ่งอาจทําให้

ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลลดลง บรษิทัจดัการจะมกีารพจิารณาถงึรายละเอยีด โครงสรา้ง และการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่ขา้

ไปลงทุนในประเภททรพัยส์นิต่างๆ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

2.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk): ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ  แต่ละราย

บรษิทั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและ

ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3.     ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk): เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนได้ลงทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน 

หรอืตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์โดยเน้นสภาพคล่องเป็นสาํคญั โดยคํานึงถงึปรมิาณการ

ซื้อขายของกองทุนนัน้ เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 

4.     ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit  Risk) คอื ความเสีย่งที่เกดิจากการที่

ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิาร

จดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง: กองทุนจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะ

เศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทั

จดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถีใ่นการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตาม

ลกัษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

5.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ใน

ต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ 

โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

        แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนไดม้กีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของ

ประเทศทีล่งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ใน

ต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วย

ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลือ่นไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

       แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม 

โดยจะใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

7. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives): สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน 

ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

       แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อ

คณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มรีะบบที่เหมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี และในกรณีทีก่องทุนลงทุนใน

ต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่ง

ดงักล่าว อาจทําให้กองทุนเสยีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็

ตาม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note): เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาการคาดการณ์ทิศทางของ

สนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ทําใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภท

น้ีส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

       แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดยบรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่ี

ความมัน่คงสงู และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายตุราสารเมื่อรอ้งขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคมุระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนั

ผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 



 

 
 

 
 

 

 

ส ำหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั เฮลท ์(PRINCIPAL iPROPPLUS) ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนพรนิซเิพลิ จ ำกดั 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซิเพิล พรอ็พเพอร์ตี้ อนิคมั พลสั เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS) จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัชีวติและสุขภำพตำมที่กรมธรรม์
ก ำหนด ดงันี้  

1. คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอำประกนั  
- เป็นบุคคลธรรมดำ 
- เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนทีอ่ยู่ในทะเบยีนรำยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยถอืครองหน่วยลงทุนตัง้แต่ 50,000 บำทขึน้ไป หรอื จ ำนวนอื่นใดที่บรษิทัจดักำร

จะเปลีย่นแปลงในอนำคต โดยบรษิทัจดักำรจะพจิำรณำมลูค่ำเงนิลงทุนตำมเลขทีบ่ตัรประชำชนของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- ต้องมอีำยุระหว่ำง 15-75 ปีบรบิูรณ์ (หรอืเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บรษิทัจดักำรก ำหนด) ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมอีำยุเกนิกว่ำ 65 ปีบรบิูรณ์ แต่  

ไม่เกนิ 75 ปีบรบิูรณ์จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์แถลงสุขภำพทุกปี และ/หรอื ด ำเนินกำรตำมวธิกีำรอื่นใดตำมเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัก ำหนด 
- เป็นบุคคลทีบ่รษิทัประกนัถอืว่ำมสีุขภำพสมบูรณ์แขง็แรง โดยมสีทิธคิวำมคุม้ครองจะมผีลเมื่อไดร้บักำรอนุมตั ิกำรเอำประกนัจำกบรษิทัประกนั 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิและเงื่อนไขของผูม้สีทิธเิอำประกนัตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์ของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั รวมถงึรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะไม่ถอืว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ผดิไปจำกรำยละเอยีดโครงกำร และถอืว่ำได้ รบัมติ
จำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศดงักล่ำวที่บรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั 
และจะเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำร 

2. ควำมคุม้ครอง   
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูม้สีทิธเิอำประกนั ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองนับตัง้แต่วนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบั หรอืนับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บักำรอนุมตัิ
กำรเอำประกนัจำกบรษิทัประกนั และสิน้สุดควำมคุม้ครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  

- เมื่อกรมธรรมส์ิน้สุดผลบงัคบั 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนพน้สภำพกำรเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีชวีติ 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมอีำยุเกนิกว่ำอำยุสงูสุดทีก่ ำหนดไวข้ำ้งตน้ 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมจี ำนวนเงนิลงทุนไม่เป็นไปเกณฑท์ีก่ ำหนดในหนังสอืชีช้วน 
- เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขำดคุณสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งของคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอำประกนัตำมขอ้ 1  

ทัง้นี้ กำรสิน้สุดควำมคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขตำมปีกรมธรรมห์รอืตำมรอบระยะเวลำทีบ่รษิทัประกนัก ำหนด  

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มีสทิธเิอำประกนัจะได้รบัควำมคุ้มครองด้ำนประกนัชีวติและสุขภำพ โดยมีรำยละเอียดเงื่อนไขและควำมคุ้มครองตำมกรมธ รรม์ประกนั
ก ำหนด 
 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล อำทเิช่น ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่  ขอ้มูลด้ำนสุขภำพ ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืขอ้มลูอื่นใดที่เป็นตำมที่
บรษิทัประกนัก ำหนด ทัง้นี้ หำกบรษิทัจดักำรไม่ไดร้บักำรเปิดเผยขอ้มูลใดๆ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรปฏเิสธกำรได้รบัควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์
ประกนัชวีติและสุขภำพดงักล่ำว 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รบัตามกรมธรรมด์งักล่าว กองทุนได้จดัให้มีความคุ้มครองด้านประกนัชีวิตและสุขภาพส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความมัน่คงของชีวิตและสุขภาพ ทัง้น้ี หากเบ้ียประกนัมีมลูค่ามากกวา่ 60% ของเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการ หรือเมื่อ
กองทุนมีอายุครบ 3 ปี หากบริษทัจดัการเหน็ว่าจะไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวมในอนาคต  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัทประกนั หรือเงื่อนไขใด ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพโดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือยกเลิกกองทุน โดย
บริษทัจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีส านักงานของบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั และหลงัจาก 
ปีท่ี 3 เป็นต้นไป ในทุก ๆ ปี บริษัทจดัการอาจพิจารณาเลิกกองทุน และด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีได้กล่าวมาข้างต้น และจะเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัท
จดัการ โดยในช่วงเวลาดงักล่าวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรบัค าสัง่ซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อย 1 ครัง้ และในการรบัซื้อคืนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท
จดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit without fee) 

วนัท่ีเร่ิมกรมธรรมม์ีผลบงัคบั หมายถึง ตัง้แต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป (หรือวนัท่ีระบุไว้ในกรมธรรม)์ 
วนัเร่ิมความคุ้มครอง หมายถึง  วนัท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั และวนัท่ีบริษัทประกนัอนุมติัให้ความคุ้มครอง หรือ เปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครองให้กบัผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซ่ึงได้แก่ ทุกวนัท่ี  25 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีลงทุน  

 ข้อมูลสิทธิประโยชน์การประกนัชีวิตและสุขภาพ 



 

 
 

 
 

ทัง้น้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรงุวนัเร่ิมความคุ้มครอง โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
และถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศดงักล่าวท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั และจะเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ เว้นแต่กรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการ
จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที 
ระยะเวลาความคุ้มครอง คือ วนัท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบั หรือวนัเร่ิมความคุ้มครอง แล้วแต่กรณี ถึงวนัส้ินสุดความคุ้มครอง ซ่ึงจะไม่เกินวนัท่ีกรมธรรมย์งัให้
ความคุ้มครองอยู่  

ค าถาม-ค าตอบ 

Q : ใครเป็นผูร้บัเอำประกนัภยัใหก้บักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั พลสั เฮลท์ (PRINCIPAL iPROPPLUS) ในปัจจุบนั 
A : บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน)  

 
Q : ใครจะไดร้บัควำมคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภำพบำ้ง 
A : ผูม้สีทิธไิดร้บัควำมคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภำพ คอื  
➢ เป็นบุคคลธรรมดำ 
➢ เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนทีอ่ยู่ในทะเบยีนรำยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยมมีลูคำ่เงนิลงทุนตัง้แต่ 50,000 บำทขึน้ไป หรอื จ ำนวนอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรจะเปลีย่นแปลงใน

อนำคต โดยบรษิทัจดักำรจะพจิำรณำมลูค่ำเงนิลงทุนตำมเลขทีบ่ตัรประชำชนของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
➢ ตอ้งมอีำยุระหว่ำง 15-75  ปีบรบิูรณ์ (หรอืเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บรษิทัจดักำรก ำหนด) ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมอีำยุเกนิกว่ำ 65 ปีบรบิูรณ์ แต่ไม่เกนิ 75 ปี

บรบิูรณ์จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์แถลงสุขภำพทุกปี และ/หรอืด ำเนินกำรตำมวธิกีำรอื่นใดตำมเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัก ำหนด 
ทัง้นี้ หำกวนัทีม่ผีลบงัคบัผูเ้อำประกนัอำยุ 64 ปี 10 เดอืน บรษิทัประกนัจะใหค้วำมคุม้ครองต่อจนจบปีกรมธรรม์ 
ทัง้นี้ หำกวนัทีม่ผีลบงัคบัผูเ้อำประกนัอำยุ 74 ปี 10 เดอืน บรษิทัประกนัจะใหค้วำมคุม้ครองจนถงึอำยุ 75 ปีบรบิูรณ์ 

➢ เป็นบุคคลทีบ่รษิทัประกนัถอืว่ำมสีุขภำพสมบูรณ์แขง็แรง 
กรณีบรษิทัประกนัไม่อนุมตักิำรเอำประกนัให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัทัง้แผนประกนัชวีติและสุขภำพ 
หมำยเหตุ: กรณีบรษิทัประกนัไมอ่นุมตักิำรเอำประกนั และผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ประสงคจ์ะลงทุนในกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถท ำรำยกำรขำยคนืได้
ตำมรอบกำรขำยคนืหน่วยลงทุนทีก่ ำหนดไว ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัมลูค่ำหน่วยลงทุน (NAV) ตำมรำคำขำยคนื ณ วนัทีท่ ำรำยกำร 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงคณุสมบตั ิและเงื่อนไขของผูม้สีทิธเิอำประกนัตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั รวมถงึรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะไม่ถอืว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรทีผ่ดิไปจำกรำยละเอยีดโครงกำร และถอืว่ำ
ได้รบัมติจำกผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดักำรจะตดิประกำศดงักล่ำวที่ส ำนักงำนของบรษิัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคื นหน่วย
ลงทุนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั และจะเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำร 
 

Q : ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองเมื่อไร 
A : ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภำพตำมกรณีดงัต่อไปนี้ 

กรณีซื้อหน่วยลงทุน ณ IPO และมลูค่ำเงนิลงทุนเป็นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด จะไดร้บัควำมคุม้ครองตัง้แต่วนัที ่25 สงิหำคม 2561 เป็นตน้ไป 
ตวัอย่ำง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยนเขำ้กองทุน PRINCIPAL iPROPPLUS ในช่วง IPO และส่งเอกสำรครบถ้วน และไม่ได้ขำยคนืหน่วยลงทุน  ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองตัง้แต่วนัที ่25 สงิหำคม 2561  เป็นตน้ไป 

 
 

                               

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาได้รบัความคุม้ครอง 

IPO 

วนัเริม่ควำมคุม้ครอง 
ตัง้แต่วนัที ่25 ส.ค. 2561 เป็นตน้ไป 



 

 
 

 
 

กรณีทีซ่ื้อหน่วยลงทุนภำยหลงั IPO 
ผูถ้อืหน่วยสำมำรถซื้อ/ สบัเปลี่ยนเขำ้ได้ทุกวนัท ำกำร โดยผูถ้อืหน่วยที่ท ำรำยกำรซื้อ/สบัเปลี่ยนเขำ้ตัง้แต่วนัท ำกำรแรก ถงึวนัท ำกำรสุดท้ำยในเดอืน
นัน้ๆ จะไดร้บัควำมคุม้ครองในวนัที ่25 ของเดอืนถดัจำกเดอืนทีล่งทุน ตำมรอบระยะเวลำทีบ่รษิทัประกนัก ำหนด  
ตวัอย่ำง  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่นเขำ้กองทุน PRINCIPAL iPROPPLUS ในช่วงหลงั IPO และส่งเอกสำรครบถว้น และไม่ได้ขำยคนืหน่วยลงทุน ผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองตัง้แต่วนัที ่25 ของเดอืนถดัจำกเดอืนทีล่งทุน เป็นตน้ไป  
ทัง้นี้ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุงวนัเริม่ควำมคุ้มครอง โดยจะไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ผิดไป จำกรำยละเอียด
โครงกำร และถอืว่ำไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศดงักล่ำวทีบ่รษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรับซื้อคนืหน่วย
ลงทุนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั และจะเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดักำร เว้นแต่กรณีที่เกดิจำกปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ ำเป็นและสมควร 
บรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวโดยทนัที 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
กรณกีำรสิน้สุดควำมคุม้ครอง จะเกดิขึน้ ณ วนัทีไ่ดร้บักำรยนืยนัจำก บลจ.พรนิซเิพลิ ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนขำยคนืหน่วยลงทุนทัง้หมด หรอืมลูคำ่เงนิ
ลงทุนคงเหลอืต ่ำกว่ำ 50,000 บำท* โดยวนัสิน้สุดควำมคุม้ครองจะเป็นวนัที่ 25 ของเดอืนถดัจำกเดอืนทีม่กีำรขำยคนืหน่วยลงทุน เวลำ 0.00 น. ตำม
รอบระยะเวลำทีบ่รษิทัประกนัก ำหนด หรอืกำรสิน้สุดขอ้ตกลงกำรคุม้ครองประกนัชวีติกลุม่ ระหวำ่ง บลจ.พรนิซเิพลิ กบับรษิทัประกนั 
* มลูค่ำเงนิลงทุนคงเหลอื =  มลูคำ่เงนิทีผู่ถ้อืหน่วยซื้อ/สบัเปลีย่นเขำ้กองทุน – มลูค่ำเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยขำย/สบัเปลีย่นออกจำกกองทุน  
 
Q : ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองชวีติเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำไหร่ 
A:  ควำมคุม้ครองชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั คอื คุม้ครองกำรเสยีชวีติทุกกรณี จ ำนวน 10,000 บำท (โดยมเีงื่อนไขเป็นไปตำมทีบ่รษิทัประกนั

ก ำหนด) 
Q : ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองสุขภำพเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำไหร ่
A:  ควำมคุม้ครองสุขภำพทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั คอื ควำมคุม้ครองกำรชดเชยคำ่รกัษำพยำบำลตำมแผนควำมคุม้ครอง ซึง่มทีัง้หมด 5 แผน แผน

ประกนัสุขภำพ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  
 

 
ตารางผลประโยชน์แผนประกนั 

แผนประกนั 

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 

มูลค่าเงินลงทุน 
ลงทุน 50,000 - 
499,999 บาท 

ลงทุน 500,000 - 
1,499,999 บาท 

ลงทุน 1,500,000 - 
4,999,999 บาท 

ลงทุน 5,000,000 - 
9,999,999 บาท 

ลงทุนตัง้แต่ 
10,000,000 ขึน้ไป 

ประกนัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
(ต่อการเขา้พกัรกัษาตวัครัง้ใดครัง้หนึ่ง) 
 ค่าห้อง ค่าอาหาร  
-ค่าหอ้งผูป่้วยปกตติ่อวนั (สงูสดุไม่เกนิ 31 วนั) 
-ค่าหอ้งผูป่้วยหนัก (I.C.U) ต่อวนั (สงูสดุไม่เกนิ 7 วนั เมื่อรวมกบั
ผลประโยชน์ค่าหอ้งค่าอาหารประจ าวนัขา้งตน้แลว้ไมเ่กนิ 31 วนั) 

 
 
 

1,800 
3,600 

 
 
 

1,800 
3,600 

 
 
 

2,200 
4,400 

 
 
 

4,000 
8,000 

 
 
 

5,000 
10,000 

ค่ารกัษาพยาบาลอ่ืนๆในโรงพยาบาล 
-ค่ารกัษาพยาบาลอื่นๆ รวมคา่บรกิารพยาบาล (รวมถงึการ
รกัษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 31 วนั หลงัจากออกจากโรงพยาบาล) 
-ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมในค่ารกัษาพยาบาลอื่นๆ) 

 
6,000 

 
1,800 

 
6,000 

 
1,800 

 
15,000 

 
2,200 

 
35,000 

 
4,000 

 
40,000 

 
5,000 

ระยะเวลาได้รบัความคุม้ครอง 

IPO 

ส่งค ำสัง่ซื้อ/สบัเปลีย่นเขำ้ ตัง้แตว่นัท ำกำรแรกถงึวนัท ำ
กำรสุดทำ้ยของเดอืน ส.ค.62 

เริม่ควำมคุม้ครอง 
ตัง้แต่วนัที ่25 ก.ย.62 เป็นตน้ไป 

1 ส.ค. 62 31 ส.ค. 62 



 

 
 

 
 

ตารางผลประโยชน์แผนประกนั 
แผนประกนั 

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 

มูลค่าเงินลงทุน 
ลงทุน 50,000 - 
499,999 บาท 

ลงทุน 500,000 - 
1,499,999 บาท 

ลงทุน 1,500,000 - 
4,999,999 บาท 

ลงทุน 5,000,000 - 
9,999,999 บาท 

ลงทุนตัง้แต่ 
10,000,000 ขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียมแพทยผ์า่ตดัและหตัถการ 6,000 6,000 15,000 35,000 40,000 

ค่าแพทยต์รวจรกัษาในโรงพยาบาลประจ าวนั) วนัละ 
(สงูสุดไมเ่กนิ 31 วนัต่อการเขา้พกัรกัษาตวัครัง้ใดครัง้หนึ่ง) 

 
250 

 
250 

 
500 

 
900 

 
1,000 

ค่าปรึกษาแพทยผ์ู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 
(น าไปรวมกบัค่ารกัษาพยาบาลอื่นๆหรอืค่าแพทยผ่์าตดัแลว้แตก่รณี) 

 
2,000 

 
2,000 

 
3,000 

 
5,000 

 
6,000 

ค่ารกัษาพยาบาลอบุติัเหตุฉุกเฉินขณะเป็นผูป่้วยนอก  
ส าหรบัการรกัษาพยาบาลภายใน 72 ชม. นับจากเวลาทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 
รวมการรกัษาพยาบาลสบืเนื่องจากอุบตัเิหตุเดยีวกนัภายใน 31 วนั) 

 
2,000 

 
2,000 

 
3,000 

 
5,000 

 
6,000 

ประกนัการรกัษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล 
สงูสุดไมเ่กนิ 1 ครัง้/วนั, สงูสุด 30 ครัง้/ปีกรมธรรม ์

 
- 

 
750 

 
1,500 

 
3,000 

 
3,500 

ประกนัชีวิต (คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี) 
ตลอด 24 ชม. ทุกสถานทีท่ัว่โลก ยกเวน้ การฆ่าตวัตายในปีแรก หรอื
ถูกผูร้บัประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

ตวัอย่ำง  
นำย ก. ลงทุนในกองทุน PRINCIPAL iPROPPLUS ครัง้แรก 500,000  บำท  
- นำย ก. จะไดร้บัควำมคุม้ครองในแผนที ่2  
- ต่อมำ นำย ก. ลงทุนเพิม่ 1,000,000 บำท ควำมคุม้ครองจะเปลีย่นจำกแผนที ่2 เป็นแผนที ่3  

• ทัง้นี้ ควำมคุม้ครองตำมทัง้ 5 แผน จะค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิลงทุนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 
• กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยมมีลูค่ำเงนิลงทุนตัง้แต่ 50,000 บำท ขึน้ไป แต่ไม่ไดร้บักำรอนุมตัใิหเ้อำประกนัได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไมไ่ดร้บัแผนควำมคุม้ครอง

ชวีติและสุขภำพใดๆ เลย 
หมำยเหตุ: กรณบีรษิทัประกนัไม่อนุมตักิำรเอำประกนั และผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ประสงคจ์ะลงทุนในกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถท ำรำยกำรขำยคนืได้
ตำมรอบกำรขำยคนืหน่วยลงทุนทีก่ ำหนดไว ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัมลูค่ำหน่วยลงทุน (NAV) ตำมรำคำขำยคนื ณ วนัทีท่ ำรำยกำร 

Q :   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถเปลีย่นแปลงแผนควำมคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภำพไดห้รอืไม่ 
A :   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถเปลีย่นแปลงแผนควำมคุม้ครองไดต้ำมมลูค่ำเงนิลงทุนทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

- ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนหรอืขำยหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะแจง้ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงับรษิทัประกนัเพื่อ
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแผนควำมคุม้ครองสขุภำพของผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมรอบระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด เช่น ตัง้แต่วนัที ่25 ของเดอืน
ถดัไป   
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุงวนัเริม่ควำมคุม้ครอง โดยจะไม่ถอืว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรทีผ่ดิไปจำก
รำยละเอยีดโครงกำร และถอืวำ่ไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศดงักล่ำวทีบ่รษิทัจดักำรและผูส้นบัสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั และจะเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร เวน้แตก่รณีทีเ่กดิจำกปัจจยัทีค่วบคุม
ไม่ได ้หรอืกรณีจ ำเป็นและสมควร บรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวโดยทนัท ี

- หำกกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนซื้อหรอืสบัเปลีย่นเขำ้กองทุนฯ ซึง่เป็นไปตำมเกณฑท์ ำใหม้กีำรปรบัแผนทีไ่ดร้บัควำมคุม้ครองเพิม่ขึน้ ผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองในแผนทีส่งูกว่ำเมื่อบรษิทัประกนัไดอ้นุมตัิรบัประกนั โดยมเีงื่อนไขควำมคุม้ครองตำมทีบ่รษิทัประกนั
ก ำหนด 

- กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนสิน้สุดสมำชกิภำพและกลบัเขำ้มำใหม่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองเมื่อบรษิทัประกนัไดอ้นุมตัิใหเ้อำประกนั
ได ้

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีซ่ื้อหรอืสบัเปลีย่นเขำ้กองทุนฯ และไดร้บัแผนควำมคุม้ครองทีส่งูขึน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองตำมแผนใหม่ 
เมื่อบรษิทัประกนัไดอ้นุมตัริบัประกนั โดยมเีงื่อนไขควำมคุม้ครองตำมทีบ่รษิทัประกนัก ำหนด แต่ตอ้งตดิเงื่อนไข สภำวะกำรเจบ็ป่วยหรอืกำร



 

 
 

 
 

บำดเจบ็ทีเ่ป็น และยงัรกัษำไม่หำยขำด ในระหว่ำง 90 วนัก่อนวนัทีก่รมธรรมเ์ริม่มผีลบงัคบัใหม่  (Pre-existing Condition) เป็นระยะเวลำ 12 
เดอืนนับจำกวนัทีม่ผีลบงัคบัใหม่ หรอืเป็นไปตำมเงื่อนไขตำมบรษิทัประกนัก ำหนด ถงึจะมสีทิธิก์ำรรกัษำพยำบำลในโรคเดมิดว้ย 

Q :  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ำยคนืหน่วยลงทุนไปแลว้ สำมำรถกลบัมำซื้อหน่วยลงทุนอกีไดห้รอืไม่ ควำมคุม้ครองจะเป็นอยำ่งไร 
A :   ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครองตำมแผนทีซ่ื้อใหม่ แต่ตอ้งตดิเงื่อนไข สภำวะกำรเจบ็ป่วยหรอืกำรบำดเจบ็ทีเ่ป็น และยงัรกัษำไม่หำยขำด 

ในระหว่ำง 90 วนัก่อนวนัทีก่รมธรรมเ์ริม่มผีลบงัคบัใหม่  (Pre-existing Condition) เป็นระยะเวลำ 12 เดอืนนับจำกวนัทีม่ผีลบงัคบัใหม่ หรอืเป็นไป
ตำมเงื่อนไขตำมบรษิทัประกนัก ำหนด ถงึจะมสีทิธิก์ำรรกัษำพยำบำลในโรคเดมิ 

 
Q :  แผนควำมคุม้ครองทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัค ำนวณอย่ำงไร ในกรณีทีม่บีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหลำยบญัชี หรอืถอืหน่วยลงทุนของตวัแทน

สนับสนุนฯทีแ่ตกต่ำงกนั 
A :  กำรค ำนวณวงเงนิคุม้ครองจะพจิำรณำหน่วยลงทุนตำมเลขทีบ่ตัรประชำชนของผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีำรลงทุนในกองทุน  

PRINCIPAL iPROPPLUS มำกกวำ่ 1 เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอืถอืหน่วยลงทุนของตวัแทนสนบัสนุนฯทีแ่ตกตำ่งกนั บรษิทัประกนัจะนับมลูค่ำ
เงนิลงทุน เพื่อจะน ำมำคดิแผนประกนัตำมหมำยเลขบตัรประชำชนนัน้ๆ ยกตวัอยำ่งเช่น  
• นำย ก. ลงทุนในกองทุน PRINCIPAL iPROPPLUS เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 111 จำกตวัแทนสนบัสนุนฯ A สำขำ A จ ำนวน 500,000 บำท 
• นำย ก. ลงทุนในกองทุน PRINCIPAL iPROPPLUS เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 222 จำกตวัแทนสนบัสนุนฯ A สำขำ B จ ำนวน 1,000,000 บำท 
• นำก ก. ลงทุนในกองทุน  PRINCIPAL iPROPPLUS เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 333 จำกตวัแทนสนับสนุนฯ B จ ำนวน 3,500,000 บำท 
บรษิทัประกนัจะใหค้วำมคุม้ครองนำย ก. ตำมแผน 4 ซึง่ค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิลงทุนรวม = 500,000+100,000 +3,500,000 = 5,000,000 บำท 
แต่หำกในอนำคต นำย ก. ซื้อหน่วยลงทุนเพิม่อกี 10 ลำ้นบำท รวมเป็น 15 ลำ้นบำท นำย ก. จะไดร้บัสทิธิค์วำมคุม้ครองแผนสงูสุดคอื แผน 5 
เท่ำนัน้ 
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนหลำยบญัช ีหรอืถอืหน่วยลงทุนของตวัแทนสนบัสนุนฯทีแ่ตกต่ำงกนั และมขีอ้มลูส่วนตวัทีไ่ม่ตรงกนั เช่น ชื่อ-นำมสกุล (กรณี
มกีำรเปลีย่นแปลง) ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได ้เป็นตน้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนนิกำรส่งใหก้บับรษิทัประกนั โดยพจิำรณำตำมเงื่อนไขดงันี้ 
1. พจิำรณำจำกยอดเงนิลงทุนสงูสุด 
2. หำกมยีอดเงนิลงทุนเท่ำกนั จะพจิำรณำจำกวนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุน PRINCIPAL iPROPPLUS โดยจะใชข้อ้มลูจำกตวัแทน

สนับสนุนฯ หรอืสำขำแรกทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนท ำรำยกำร 
3. หำกมยีอดเงนิลงทุนเท่ำกนั และลงทุนกบัตวัแทนสนับสนุนฯ ในวนัเดยีวกนั บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรตดิต่อผูถ้อืหน่วย เพื่อสอบถำม

ขอ้มลูส ำหรบัใชใ้นกำรส่งใหบ้รษิทัประกนั 
 

Q: หำกเปิดบญัชเีพื่อ.../และหรอื...ใครจะเป็นผูไ้ดร้บัควำมคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภำพ 
A: กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนเปิดบญัชใีนลกัษณะบญัชเีพื่อ.../ และหรอื... จะนบัจ ำนวนเงนิคุม้ครองจำกเลขทีบ่ตัรประชำชน ของชื่อบุคคลแรกในค ำขอเปิด

บญัชกีองทุน เช่น 
- บญัช ีนำย ก. เพื่อ ด.ช. ข 
- บญัช ีนำย ก. และ/หรอืนำง ข. 
จะนับควำมคุม้ครองทีช่ื่อบุคคลแรก คอื นำย ก. เป็นตน้ 
 

Q: กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิยงัจะไดร้บัควำมคุม้ครองตำมแผนประกนัสุขภำพ/ประกนัชวีติหรอืไม่ 
A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิยงัคงไดร้บัควำมคุม้ครองตำมแผนประกนัสุขภำพและประกนัชวีติเดมิ และจะสิน้สดุควำมคุม้ครองเมื่อถงึรอบทีบ่รษิทัจัดกำรแจง้

ขอ้มลูของผูห้น่วยลงทุนไปยงับรษิทัประกนัเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแผนควำมคุม้ครองสุขภำพของผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมรอบทีก่ ำหนด โดยควำม
คุม้ครองดงักล่ำวจะไม่ถูกโอนไปใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีร่บัโอนหน่วยลงทุนแทน ตวัอย่ำงเช่น 

 
Q: กรณีนำย ก. โอนหน่วยลงทุนใหน้ำย ข. แลว้นำย ข. ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ จะไดร้บัควำมคุม้ครองอย่ำงไร 
A:  นำย ก. จะไม่ไดร้บัควำมคุม้ครองตำมแผนประกนัสุขภำพ และประกนัชวีติเดมิ โดยนำย ก. จะถูกตดัสทิธปิระกนัตำมรอบ แต่หำก นำย ก. ยงัเหลือ

มลูคำ่เงนิลงทุนเป็นไปตำมแผนควำมคุม้ครอง นำย ก. จะยงัคงไดร้บัควำมคุม้ครองตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด โดยคดิจำกมลูค่ำเงนิลงทุนสว่นทีเ่หลอื 
และสว่นทีโ่อนใหน้ำย ข. ควำมคุม้ครองดงักลำ่วจะไม่ถกูโอนไปใหน้ำย ข. 
อย่ำงไรกต็ำม หำกนำย ข . ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนเพิม่ นำย ข. จะไดร้บัควำมคุม้ครองตำมแผนประกนัสุขภำพและประกนัชวีติเฉพำะในส่วนของเงนิ
ลงทุนทีซ่ื้อเพิม่เตมิ หำกเขำ้เงื่อนไขหลกัเกณฑท์ีจ่ะไดร้บัควำมคุม้ครองตำมทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Q: กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งกำรใชส้ทิธติำมทีไ่ดร้บัควำมคุม้ครองตำมแผนประกนัสุขภำพตอ้งท ำอย่ำงไร 
A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถใชส้ทิธติำมทีไ่ดร้บัควำมคุม้ครองตำมแผนประกนัสุขภำพได ้โดยปฏบิตัดิงันี้ 
- ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถยื่นบตัรประกนัสุขภำพทีไ่ดร้บัจำกบรษิทัประกนัใหแ้ก่สถำนพยำบำลในเครอืขำ่ย โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่จ ำเป็นตอ้ง

ช ำระคำ่รกัษำพยำบำลหำกอยู่ในวงเงนิทีไ่ดร้บัประกนั แต่หำกค่ำรกัษำพยำบำลสงูกวำ่วงเงนิทีไ่ดร้บัประกนั ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งเป็นผู้
ช ำระสว่นต่ำงดงักลำ่ว แก่สถำนพยำบำลโดยตรง 

- กรณีไมม่บีตัรประกนัสุขภำพ (อยู่ระหว่ำงกำรน ำส่ง) หรอืไม่ไดน้ ำบตัรประกนัสุขภำพตดิตวัไป  สำมำรถยื่นบตัรประจ ำตวัประชำชน และ E-
card แสดงแก่สถำนพยำบำลเครอืขำ่ย เพื่อยนืยนัสทิธิ ์ 

- กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูช้ ำระเงนิ/ส ำรองค่ำรกัษำพยำบำลไปก่อน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถน ำใบเสรจ็รบัเงนิใบรบัรองแพทย์ตวัจรงิ และ
กรอกแบบฟอรม์เรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน พรอ้มส ำเนำบตัรประกนัสุขภำพ เพื่อด ำเนินกำรเบกิค่ำรกัษำฯจำกบรษิทัประกนั โดยสำมำรถส่ง
เอกสำรกำรเบกิค่ำรกัษำพยำบำล ทำงไปรษณยีล์งทะเบยีน  
ถงึ      คุณวนัทนำ คงสกุล ฝ่ำยด ำเนินงำนประกนัสุขภำพกลุ่ม ( สนิไหมสุขภำพกลุ่มช่องทำงตรง ) 
         บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ (อำคำร 1 ชัน้ 7) 
         250 ถ.รชัดำภเิษก หว้ยขวำง กรงุเทพฯ 10310 

- ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตดิต่อสอบถำมแผนคุม้ครองสุขภำพไดท้ี่ ศูนยบ์รกิำรลกูคำ้ 1766 กด 8 
- กำรรบัประโยชน์สนิไหมทดแทนในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีชวีติ  ผูร้บัประโยชน์สำมำรถส่งเอกสำรประกอบกำรเรยีกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทน

กบัทำงบรษิัทประกนัได้โดยตรง และบรษิัทประกนัจะด ำเนินกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรท ำเช็คสัง่จ่ำยให้แก่ผู้รบัประโยช น์ภำยใน 7 วนั
นับตัง้แต่วนัที่บรษิทัประกนัได้รบัค ำเรียกร้องพร้อมทัง้เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกำรจ่ำยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และกรณีที่มเีหตุอนัควร
สงสยัว่ำ กำรเรยีกรอ้งเพือ่ใหบ้รษิทัชดใชต้ำมกรมธรรมป์ระกนัภยักลุ่มดงักล่ำว ไม่เป็นไปตำมขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่ำว 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดไวอ้ำจขยำยออกไปไดต้ำมควำมจ ำเป็น แต่ทัง้นี้จะไม่เกนิ 90 วนั นับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสำรครบถว้นแล้ว โดยทำง
บรษิทัประกนัจะน ำส่งเชค็ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์โดยตรง 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขัน้ตอนการเข้ารบัการรกัษาพยาบาล 



 

 
 

 
 

Q : ช่องทำงทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเกีย่วกบัประกนัชวีติและประกนัสุขภำพ 
A : ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตดิต่อกบัทำงบรษิทัประกนัไดด้งันี้ 

 บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน)  
      ทมีบรหิำรงำนลูกคำ้ประกนักลุม่ 4 โทร. 02-290-2179 วนัจนัทร-์ศุกร ์ เวลำ 8.30 – 17.00 น 
 ทมีขำยประกนักลุ่ม 2 โทร. 02-274-9400 ต่อ 4213   วนัจนัทร-์ศุกร ์ เวลำ 8.30 – 17.00 น 
      ศูนยบ์รกิำรลกูคำ้   โทร.1766 กด 8                   วนัจนัทร-์ศุกร ์  เวลำ 8.30 – 20.00 น 
                 วนัเสำร-์อำทติย ์เวลำ 9.00 – 17.00 น 
      E-mail : jeeraphan_t@muangthai.co.th                    
 
Q : ช่องทำง Digital ที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบสทิธคิวำมคุม้ครองผลประโยชน์ดว้ยตนเอง 
A : ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตดิต่อกบัทำงบรษิทัประกนัไดด้งันี้ 
 

                     
 
Q : ควำมคุม้ครองตำมแผนประกนัชวีติและสุขภำพของกองทุน ยกเวน้ควำมคุม้ครองกรณีใดบำ้ง 
A : บรษิทัประกนัจะไม่จ่ำยผลประโยชน์ตำมขอ้ยกเวน้ทีก่รมธรรมป์ระกนัก ำหนด ในกรณีต่อไปนี้ 

1. ประกนัชีวิต 
บรษิทัจะไม่จ่ำยเงนิตำมกรมธรรมน์ี้ เมื่อปรำกฏว่ำ 
1.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนฆ่ำตวัตำย (กระท ำอตัวนิิบำตกรรม) ดว้ยใจสมคัรภำยใน 1 ปี นับแต่วนัเขำ้ร่วมกำรประกนัภยับรษิทัจะไม่จ่ำยเงนิตำม

กรมธรรมน์ี้ 
1.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนถูกผูร้บัผลประโยชน์ฆ่ำตำยโดยเจตนำ บรษิทัจะจ่ำยจ ำนวนเงนิ เอำประกนัภยัใหแ้ก่ผูร้บัผลประโยชน์ซึง่ไม่มสี่วนร่วม

ในกำรฆ่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมส่วน  โดยบรษิทัจะไม่คนืเบี้ยประกนัภยัในส่วนของผูร้บัผลประโยชน์ซึ่งไม่มสีทิธไิด้รบัจ ำนวนเงนิเอำ
ประกนัภยัทัง้หมด 

 
2. สญัญาเพ่ิมเติมการประกนัภยัสุขภาพกลุ่มค่ารกัษาในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)และนอกโรงพยาบาล(ผู้ป่วยนอก) 

กำรประกนัภยัตำมสญัญำเพิม่เตมินี้ไม่คุม้ครอง ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรกัษำพยำบำลหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรบำดเจบ็หรอืเจบ็ป่วย (รวมทั ้ง
โรคแทรกซอ้น) อำกำร หรอืภำวะควำมผดิปกตทิีเ่กดิจำก 
1.  โรคเรื้อรงั กำรเจ็บป่วยหรอืกำรบำดเจบ็ที่ยงัมไิด้รกัษำให้หำยก่อนวนัท ำสญัญำประกนัภยั หรอืวนัที่ผูเ้อำประกนัภยัได้รบัควำมคุ้มครอง   

เวน้แต่ผูเ้อำประกนัภยัไดร้บัควำมคุม้ครองตำมสญัญำเพิม่เตมินี้มำเป็นเวลำ 12 เดอืน ตดิต่อกนัแลว้ กำรตรวจรกัษำภำวะทีเ่ป็นมำแต่ก ำเนิด 
(Congenital) หรอืปัญหำด้ำนพฒันำกำร เช่น กำรเจรญิเตบิโตช้ำ น ้ำหนักน้อย ภำวะตวัเตี้ย กำรพฒันำทำงสมองช้ำ รวมถงึภำวะฮอร์โมน
ผดิปกตทิีเ่กีย่วกบักำรเจรญิเตบิโต และพฒันำกำรทำงดำ้นสมอง เป็นตน้ หรอืโรคทำงพนัธุกรรม 

2.  กำรตรวจรกัษำหรอืกำรผ่ำตดัเพื่อเสรมิสวย หรอืกำรแก้ไขปัญหำผิวพรรณ สวิ ฝ้ำ กระ รงัแค ผมร่วงหรอืกำรควบคุมน ้ำหนักตวัหรอืกำร
ผ่ำตดัอนัมลีกัษณะเลอืกไดเ้วน้แต่เป็นกำรตกแต่งบำดแผลอนัเนื่องมำจำกอุบตัเิหตุทีไ่ดร้บัควำมคุม้ครอง 

3. กำรตัง้ครรภ์ แท้งบุตร ท ำแท้ง กำรคลอดบุตร ภำวะแทรกซอ้นก่อนและหลงัคลอด กำรแก้ไขปัญหำกำรมบีุตรยำก (รวมถงึกำรสบืวเิครำะห์
และกำรรกัษำ) กำรท ำหมนัหรอืกำรคุมก ำเนิด  

4.  โรคเอดส ์หรอืกำมโรคหรอืโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์ 

mailto:Jeeraphan_t@muangthai.co.th


 

 
 

 
 

5. กำรตรวจรกัษำ หรอื กำรป้องกนั กำรใช้ยำ หรอืสำรต่ำงๆ เพื่อกำรชะลอเสื่อมของวยั หรอืกำรให้ฮอร์โมนทดแทนในวยัใกล้หมด หรอืหมด
ระดู กำรเสื่อมสมรรถสภำพทำงเพศในหญงิหรอืชำย กำรรกัษำควำมผดิปกตทิำงเพศ และกำรแปลงเพศ 

6. กำรตรวจสุขภำพทัว่ไป กำรรอ้งขอเขำ้อยู่รกัษำตวัในโรงพยำบำล หรอืสถำนพยำบำลเวชกรรม หรอืรอ้งขอกำรผ่ำตดั กำรพกัฟ้ืน หรอืกำรพกั
เพื่อกำรฟ้ืนฟูหรือกำรรักษำโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ กำรตรวจวิเครำะห์เพื่อหำสำเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรเข้ำรกัษำใน
โรงพยำบำล หรอืสถำนพยำบำลเวชกรรม หรอืคลนิิก กำรตรวจวนิิจฉัยควำมบำดเจบ็หรอืกำรเจบ็ป่วย กำรรกัษำหรอืตรวจวเิครำะห์เพื่อ
สำเหตุซึง่ไม่ใช่ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย ์หรอืไม่เป็นมำตรฐำนทำงกำรแพทย ์และค่ำบรกิำรเฝ้ำไขพ้เิศษ 

7. กำรตรวจรกัษำควำมผดิปกตเิกีย่วกบัสำยตำ กำรท ำเลสคิ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรบัอุปกรณ์เพื่อช่วยในกำรมองเหน็หรอืกำรรกัษำควำมผดิปกตขิอง
กำรมองเหน็  

8. กำรตรวจรกัษำ หรอืผ่ำตดั เกีย่วกบัฟัน หรอืเหงอืก กำรท ำฟันปลอม กำรครอบฟัน กำรรกัษำรำกฟัน อุดฟัน กำรจดัฟัน ขดูหนิปูน ถอนฟัน 
กำรใส่รำกฟันเทยีม ยกเวน้ในกรณีจ ำเป็นอนัเนื่องจำกกำรบำดเจบ็โดยอุบตัเิหตุ ทัง้นี้ไม่รวมค่ำฟันปลอมและกำรครอบฟันและกำรรกัษำรำก
ฟันหรอืใส่รำกเทยีม 

9. กำรรกัษำหรอืกำรบ ำบดักำรตดิยำเสพตดิใหโ้ทษ บุหรี ่สุรำ หรอืสำรออกฤทธิต์่อจติประสำท 
10. กำรตรวจรกัษำ อำกำร หรอืโรคที่เกีย่วเนื่องกบัภำวะทำงจติใจ โรคทำงจติเวช หรอืทำงพฤตกิรรม หรอืควำมผดิปกตทิำงบุคลกิภำพ รวมถงึ

สภำวะสมำธสิัน้ ออธสิซมึ เครยีด ควำมผดิปกตขิองกำรกนิ หรอืควำมวติกกงัวล 
11. กำรตรวจรกัษำที่ยงัอยู่ระหว่ำงทดลอง กำรตรวจหรอืกำรรกัษำ โรคหรอือำกำรหยุดหำยใจขณะหลบักำรตรวจหรอืกำรรกัษำควำมผดิปกติ

ของกำรนอนหลบั กำรนอนกรน  
12. กำรปลูกฝีหรือกำรฉีดวคัซีนป้องกันโรค ยกเว้น กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ภำยหลงักำรถูกสัตว์ท ำร้ำย และวคัซีนป้องกัน

บำดทะยกั ภำยหลงักำรไดร้บับำดเจบ็  
13. กำรตรวจรกัษำทีไ่ม่ใช่แผนปัจจุบนั รวมถงึแพทยท์ำงเลอืก  
14. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรตรวจรักษำพยำบำลที่ผู้เอำประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สัง่ให้แก่ตัวเอง รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยที่เ กิดจำกกำรตรวจ

รกัษำพยำบำลจำกแพทย ์ผูซ้ึง่เป็น บดิำ มำรดำ คู่สมรส หรอืบุตรของผูเ้อำประกนัภยั   
15. กำรฆ่ำตวัตำย กำรพยำยำมฆ่ำตวัตำย กำรท ำรำ้ยร่ำงกำยตนเอง หรอืกำรพยำยำมท ำรำ้ยร่ำงกำยตนเอง ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำโดยตนเอง 

หรอืยนิยอมให้ผูอ้ื่นกระท ำ ไม่ว่ำจะอยู่ในระหว่ำงวกิลจรติหรอืไม่ก็ตำม ทัง้นี้รวมถงึอุบตัเิหตุจำกกำรที่ผูเ้อำประกนัภยั กนิ ดื่ม หรอื ฉีดยำ
หรอืสำรมพีษิเขำ้ร่ำงกำย กำรใชย้ำเกนิกว่ำทีแ่พทยส์ัง่     

16. กำรบำดเจบ็ทีเ่กดิขึน้จำกกำรกระท ำของผูเ้อำประกนัภยั ขณะอยู่ภำยใตฤ้ทธิส์ุรำ สำรเสพตดิ หรอืยำเสพตดิใหโ้ทษจนไม่สำมำรถครองสตไิด ้  
ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใตฤ้ทธิส์ุรำ” นัน้ ในกรณีทีม่กีำรตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป     

17. กำรบำดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อำประกนัภยั เขำ้ร่วมทะเลำะววิำทหรอืมสี่วนยัว่ยุใหเ้กดิกำรทะเลำะววิำท  
18. กำรบำดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อำประกนัภยั ก่ออำชญำกรรมทีม่คีวำมผดิสถำนหนัก หรอืขณะถูกจบักุมหรอืหลบหนีกำรจบักุม  
19. กำรบำดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อำประกนัภยั แข่งรถหรอืแขง่เรอืทุกชนิด แขง่มำ้ แขง่สกทุีกชนิดรวมถงึเจ๊ตสกดีว้ย แขง่สเกต็ ชกมวย โดดร่ม 

(เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรกัษำชวีิต) ขณะก ำลงัขึ้นหรอืก ำลงัลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรอืเครื่องร่อน เล่นบนัจี้จัม๊พ์ ด ำน ้ำที่ต้อง ใช้ถงั
อำกำศและเครื่องช่วยหำยใจใตน้ ้ำ  

20. กำรบำดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะที่ผูเ้อำประกนัภยัก ำลงัขึน้หรอืก ำลงัลง หรอืขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มไิดจ้ดทะเบยีนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสำร 
และมไิดเ้ป็นสำยกำรบนิพำณิชย ์ 

21. กำรบำดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่เ้อำประกนัภยัขบัขีห่รอืปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นพนักงำนประจ ำในอำกำศยำนใดๆ 
22. ควำมบำดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ขณะผูเ้อำประกนัภยัปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นทหำร ต ำรวจ หรอือำสำสมคัร และเขำ้ปฏบิตักิำรในสงครำม หรอืปรำบปรำม   
23. สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำที่มุ่งรำ้ยของศตัรูต่ำงชำต ิหรอืกำรกระท ำทีมุ่่งร้ำยคลำ้ยสงครำม ไม่ว่ำจะไดม้กีำรประกำศสงครำมหรอืไม่ก็

ตำม สงครำมกลำงเมอืง กำรแขง็ขอ้ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำมวุ่นวำย กำรปฏวิตั ิกำรรฐัประหำร กำรประกำศกฎ
อยักำรศกึ หรอืเหตุกำรณ์ใดๆ ซึง่จะเป็นเหตุใหม้กีำรประกำศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยักำรศกึ   

24. กำรก่อกำรรำ้ย  
25. กำรแผ่รงัส ีหรือกำรแพร่กมัมนัตภำพรงัสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำรนิวเคลียร์ใดๆอนัเนื่องมำจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิง

นิวเคลยีรแ์ละกรรมวธิใีดๆ แห่งกำรแตกแยกตวัทำงนิวเคลยีรซ์ึง่ด ำเนินกำรตดิต่อกนัไปโดยตวัเอง  
26. กำรระเบดิของกมัมนัตภำพรงัส ีหรอืส่วนประกอบของนิวเคลยีร ์หรอืวตัถุอนัตรำยอื่นใดทีอ่ำจเกดิกำรระเบดิในกระบวนกำรนิวเคลยีรไ์ด ้   
27. อุปกรณ์เทยีมทุกชนิด รวมถงึเวชภณัฑ ์2 เช่น ไมค้ ้ำยนั เครื่องช่วยใหไ้ดย้นิ เครื่องช่วยกำรพดู เครื่องกระตุน้หวัใจ  
28. กำรปลูกถ่ำยอวยัวะ หรอือวยัวะเทยีม ยกเวน้ ขอ้สะโพกเทยีม ขอ้ต่อหวัเขำ่เทยีม กระโหลกศรีษะเทยีม ลิน้หวัใจเทยีม เท่ำนัน้  
29. ค่ำพยำบำลพเิศษ    
30. โรคตดิต่อทีต่อ้งแยกออก และอยู่ในเขตกกักนัโรคตำมกฎหมำย  
31. กำรบรกิำรเกีย่วกบักำรบำดเจบ็ หรอืกำรเจบ็ป่วย ซึง่ผูเ้อำประกนัภยัมีสทิธไิด้รบัผลประโยชน์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนเงนิทดแทน หรอื

กฎหมำยคล้ำยคลึงกนั หรือพระรำชบัญญัติผู้ประสบภยัจำกรถ หรือจำกกำรประกนัภัยอื่น ทัง้นี้ บริษัทจะจ่ำยผลประโยชน์ตำมสญัญำ
เพิม่เตมินี้ เฉพำะค่ำใชจ้่ำยส่วนทีเ่หลอื แต่ไม่เกนิผลประโยชน์สงูสุดตำมทีร่ะบุไวห้น้ำตำรำงผลประโยชน์ 

 



 

 
 

 
 

Q: กรณีโรคทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูช้ ำระเงนิค่ำรกัษำพยำบำลไปก่อน แลว้จงึน ำใบเสรจ็รบัเงนิและใบรบัรองแพทยม์ำเบกิจำกบรษิทัประกนั  
A: ตวัอย่ำง 17 โรคทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูช้ ำระเงนิค่ำรกัษำพยำบำลไปก่อน มดีงันี้ 

1. เนื้องอก ถุงน ้ำ หรอืมะเรง็ทุกชนิด (Tumor, cyst or cancer) 
2. ไสเ้ลื่อนทุกชนิด (Hernias) 
3. เสน้เลอืดขอดทีข่ำ (Varicose vein) 
4. กำรตดัทอนซลิ หรอื อดนีอยด ์(Tonsillectomy or Adenoidectomy) 
5. รดิสดีวงทวำร (Hemorrhoid) 
6. ตอ้เนื้อ หรอืตอ้กระจก (Pterygium or Cataract) 
7. นิ่วทุกชนิด (Stones) 
8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจรญิผดิที ่(Endometriosis) 
9. โรคหลอดเลอืดในสมอง (Cerebral  vascular disease) 
10. โรคหวัใจ (Heart disease) 
11. โรคเบำหวำน (Diabetes Mellitus) 
12. โรคควำมดนัโลหติสงู (Hypertension) 
13. โรคไต (Kidney disease) 
14. โรคเอสแอลอ ี(SLE : Systemic Lupus Erythematosus) 
15. โรคตบัหรอืทำงเดนิน ้ำด ี(Liver or biliary tract disease) 
16. โรคขอ้อกัเสบ (Arthritis disease) 
17. โรคกระเพำะอำหำรอกัเสบ (Gastritis) 

และโรคเรือ้รงัอื่นๆ ฯลฯ (ตำมกำรวนิิจฉัยของแพทย)์ 
ผูล้งทุนจะตอ้งช ำระค่ำรกัษำพยำบำลไปกอ่นแลว้ส่งใบเสรจ็ใบรบัรองแพทยฉ์บบัจรงิ และกรอกแบบฟอรม์เรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน พรอ้มส ำเนำบตัร
ประกนัสุขภำพ โดยส่งไปรษณียล์งทะเบยีน ระบุ 
ถงึ     คุณวนัทนำ คงสกุล ฝ่ำยด ำเนินงำนประกนัสุขภำพกลุ่ม ( สนิไหมสุขภำพกลุ่มช่องทำงตรง ) 
         บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ (อำคำร 1 ชัน้ 7) 
         250 ถ.รชัดำภเิษก หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

ทัง้นี้ บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ จะไมคุ่ม้ครองคำ่รกัษำพยำบำลหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรบำดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วย จำกโรคทีเ่ป็นมำก่อนกำรเอำประกนัภยัอนัได้
ครอบคลุมถงึโรคเรือ้รงั กำรเจบ็ป่วย (รวมถงึสภำวะแทรกซอ้น) หรอืกำรบำดเจบ็ทีย่งัมไิดร้กัษำก่อนวนัทีผู่ล้งทุนจะไดร้บัควำมคุม้ครอง รวมถงึขอ้ยกเวน้ภำยใตก้รมธรรมน์ี้ 
ในกรณีทีป่รำกฎภำยหลงัว่ำผูล้งทุนแจง้ขอ้มลูไม่ครบถว้น และ/หรอืปกปิดขอ้ควำมจรงิ และ/หรอืแถลงควำมเทจ็ บรษิทัประกนัชวีติ และบรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำร
เรยีกรอ้งคำ่ใชจ้่ำยคนืจำกผูล้งทุน 
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