หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิ ตี้
Principal European Equity Fund (PRINCIPAL EUEQ)
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิตี้ลงทุนในกองทุน Principal Global Investors Funds - European Equity Fund (กองทุนหลัก) ที่
จดทะเบียนใน ประเทศไอร์แลนด์มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่ จดทะเบียนจัดตัง้ หรือดาเนิ นกิ จการหลักในยุโรป
รวมถึงยุโรปตะวันออก ที่ มีโอกาสเติ บโตสูง ดังนัน้ กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงในสกุลเงิ นต่างประเทศที่ กองทุนเข้าลงทุน เช่น ยูโร
รวมถึงสกุลเงินอื่นๆ ตามที่กองทุนเข้าลงทุน
กองทุ นรวมนี้ ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจึงอาจลงทุ นในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของสกุล เงินบาทและยูโร รวมถึงสกุลเงิ นที่ เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของบริษัทจัดการ ดังนั้น
กองทุนจึงอาจได้รบั ผลกระทบจากสกุลเงิ นที่ ลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่า
กว่าเงินทุนเริ่มแรกได้
เนื่ องจากกองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการต่างๆในภาวะ
ที่เกิ ดวิกฤตการณ์ ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงิ นกลับเข้าประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่
กาหนด
ในกรณี ที่กองทุนรวมนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน
ตามที่มีคาสังไว้
่
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ น
ลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
การพิ จารณาร่างหนั งสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริ ษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่
มีลกั ษณะเดียวกัน
ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 7 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน
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ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงการ
ลักษณะพิ เศษ
นโยบายการลงทุน

การป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
หน่ วยลงทุน
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี
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ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี
Principal European Equity Fund (PRINCIPAL EUEQ)
กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
กองทุนมีนโยบายนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global
Investors Funds - European Equity Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มี
นโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ หรือดาเนินกิจการหลักในยุโรป (รวมถึง
ยุโรปตะวันออก) ทีม่ โี อกาสเติบโตสูง
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds European Equity Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยในเบื้องต้นนี้ กองทุนจะลงทุนเป็ น
สกุ ล เงิน ยู โ ร แต่ ต่ อ ไปอาจเปลี่ ย นเป็ นสกุ ล เงิ น อื่ น ได้ บริ ษั ท จัด การจึ งขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม
ส่วนที่เหลือ อาจพิจ ารณาลงทุน ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงิน ฝาก ตราสารหนี้ ใน
ประเทศทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารองเงินไว้สาหรับการดาเนินงาน รอการลงทุน
หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้
ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือ
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนจะทาการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุน
1,000 บาท
ไม่กาหนด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
วันที่ 16 มิถุนายน 2558
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1.

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง
เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่ งเป็ น ผู้บ ริห ารกองทุ น Principal
Global Investors Funds - European Equity Fund จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากระจายความเสีย่ งในการลงทุนในตราสารทุนในหลาย
อุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุน้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุสาหกรรมหนึ่งได้

2.

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสาร
ทุน ที่จดทะเบียนในต่างประเทศทัวโลก
่
กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ที่
กองทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน Principal Global
Investors Funds - European Equity Fund ได้มีก ารวิเคราะห์ ค วามเสี่ย งทางด้า นปั จ จัย พื้น ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิ จ
การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้
ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่อง
ของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็ นผู้บริหารกองทุน Principal Global
Investors Funds - European Equity Fund จะเน้ นลงทุนในหลักทรัพ ย์ที่มีสภาพคล่อ งอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงใน
ส่วนนี้
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงิน
บาทเป็ นยูโร จึงเป็ นความเสี่ยงของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุนในสกุลเงิน ต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่
ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้อี าจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)
หรือเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุ น โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
5. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน
(volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สินทรัพย์มี
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พ้นื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุ น จะลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ที่มีตัว แปรเป็ นอัต ราแลกเปลี่ย น โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งเท่ า นั ้น ทัง้ นี้ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งดังกล่ า ว อาจท าให้ ก องทุ น เสีย โอกาสที่ จ ะได้ร ับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม
กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่ สญ
ั ญาไม่ ปฏิบัติตามสัญ ญาดังกล่าว ดังนั น้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะท า
ธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
6. กองทุ น มี ความเสี่ ย งของกองทุ น หลัก ที่ ล งทุ น สามารถดู รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากหนั งสื อชี้ ช วนส่ ว นข้ อมู ล
โครงการ
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
3,000 ล้านบาท
(3) กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
• ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทวไป
ั่
• ผูท้ ตี่ ้องการหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ ง
ของการลงทุนในต่างประเทศได้
• บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
•
•
•
•

การเปลี่ยนแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ ู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆที่มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจทาให้ไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ที่
ลงทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดย
เปรียบเทียบกับหุน้ อื่นๆไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มงุ่ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?
RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
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(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (benchmark) ใด ?
1) ดัชนี MSCI Europe Net Total Return Index ในสกุลเงิน EUR ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบ
กับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI Europe Net Total Return Index ในสกุลเงิน EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทีย บกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณ
ผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 พฤษภาคม
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 การขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี โดยท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
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ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.00
น. บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบ
จากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
หากบริษัท จัดการมีก ารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวัน และ/หรือเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุน รวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีข้ึนและ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริก า บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นให้กับบุคคลดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ ว ยลงทุ น
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงิน ค่าขายคืนหน่ ว ยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมู ลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
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สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ดาเนิ น การ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถอื หน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสังขายคื
่
น
ก่อนหลัง
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นได้ทุก วันทาการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น.(ตามวัน/เวลาขายหน่ วย
ลงทุน)
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผู้สนใจลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวัน ทาการ ระหว่างเวลาเริ่ม ทาการถึง 15.00 น.(ตามวัน /เวลารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน)
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายใน 2 วันทาการ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถ
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะประกาศ
ในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระ
ราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการนาส่ง
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสื อรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถอื หน่ วยลงทุนเพียง
รายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
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(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร
สามารถร้องเรียนได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 5920, โทรสาร : (02) 470 1996
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• นาย ชอง วี ยี
• นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
• นาย ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
• นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
• นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รายชื่อผู้บริหาร
•
•
•
•
•
•

คุณจุมพล สายมาลา
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
คุณโช ซู ฮุน, CPA
คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
คุณวนิดา ดวงพัตรา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน

(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 60 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 77,733,740,292.14 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
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ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
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(5) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551
• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547
• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก
Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิ าค
อาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต.

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บลจ.พรินซิเพิล จากัด

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
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พ.ศ. 2553 - 2557
• คุณปณิ ธิ จิ ตรีโภชน์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2551
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2551
พ.ศ. 2556 - 2558
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH) ประเทศ
สวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2558 - 2559
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
(6) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(7) ใครเป็ นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(8) ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร : 02-273-2997 / 02-470-3207

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี
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นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166, Website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่
ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
o ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
ต่างประเทศ (Foreign Custodian Fee)
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
-หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

อัตราตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 มิ.ย.
ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 มิ.ย.
ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 มิ.ย
2563 - 31 พ.ค. 2564 2562 - 31 พ.ค. 2563 2561 - 31 พ.ค. 2562
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 5.35

2.0521

2.0588

2.0295

ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 3.09
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

1.6024
0.0320
0.3205
0.0972
0.0754
ไม่มี
0.0109
ไม่มี

1.6044
0.0321
0.3209
0.1014
0.0832
ไม่มี
0.0102
ไม่มี

1.6052
0.0321
0.3210
0.0712
0.0236
ไม่มี
0.0106
ไม่มี

0.0085

ไม่มี

ไม่มี

ตามทีจ่ ่ายจริง

0.0024

0.0080

0.0004

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.0366

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
อัตราตามโครงการ
อัตราที่เก็บจริง
ไม่เกินร้อยละ 1.61
ร้อยละ 1.50
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หน่วยลงทุน
o ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้า
กองทุน)
• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 112.00
• Port Folio Duration : • ผลขาดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน : ร้อยละ -35.44

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
517,027.82
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ
63,656.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุน*2
61,384,739.01
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
6,821,471.05
หนี้สนิ อื่น
(7,689,166.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
61,097,727.82
*1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
หมายเหตุ :
*2 หน่วยลงทุนกองทุน PIFEQIA ID Fund

% NAV
0.85
0.10
100.47
11.16
(12.59)
100.00

รายงานสรุปจานวนเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
580,684.57
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงิ นลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ประเภท
1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ
หมายเหตุ :

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลักหลัง
น่าเชื่อถือ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
AA+
516,844.96
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
AA+
63,656.75
*1

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
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% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 0.95
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
517,027.82
63,656.75

คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป
ของสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
AAA

อันดับเครดิตสูงสุ ด มีความเสีย่ งต่ าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ สูงสุด และได้รบั
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ

AA

มีความเสีย่ งต่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับต่ า บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า

BBB

มีค วามเสี่ย งในระดับปานกลาง บริษัท มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืน เงินต้ นในเกณฑ์ ที่เพี ยงพอ แต่ มีค วาม
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุร กิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า

BB

มีความเสีย่ งในระดับสูง บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการ
ชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไี่ ม่เพียงพอ

B

มีค วามเสี่ย งในระดับ สู ง มาก บริษั ท มี ค วามสามารถในการชาระดอกเบี้ ย และคืน เงิน ต้ น ในเกณฑ์ ต่ า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตัง้ ใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ

C

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงทีส่ ุ ด บริษทั ไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขทีเ่ อื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้

D

เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

หมายเหตุ : อัน ดับเครดิต จาก AA ถึง C อาจมีเครื่อ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่ อ ท้า ย เพื่ อ จาแนกความแตกต่ า งของคุ ณ ภาพของอัน ดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี
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ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 พ.ค. 64

นับจากวันเริ่มโครงการ
(16 มิ.ย 58)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี
ตัวชี้วดั (Benchmark)

15.4391*
7.56%
3.54%

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
(19 ก.พ. 64) (27 พ.ย. 63) (29 พ.ค. 63) (25 พ.ค. 61) (27 พ.ค. 59)
14.1250
10.96%
11.70%

12.9379**
19.42%
19.28%

11.2557
36.93%
35.07%

11.6866
10.15%
6.18%

9.7681
9.54%
5.47%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1) ดัชนี MSCI Europe Net Total Return Index ในสกุลเงิน EUR ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI Europe Net Total Return Index ในสกุลเงิน EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50
* NAV ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564
** NAV ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี
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ผลการดาเนิ นการย้อนหลังของกองทุนหลัก

ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
Source : Fund Fact sheets from Principal Global Investors, data as of 31 May 2021
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ภาคผนวก
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
Principal Global Investors Funds - European Equity Fund
ชื่อกองทุน
: Principal Global Investors Funds - European Equity Fund (Class I)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 17 กุมภาพันธ์ 2553
จดทะเบียนประเทศ
: ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน
: EURO
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการของธนาคารในประเทศไอร์แลนด์
บริษทั จัดการ
: Principal Global Investors (Ireland) Limited.
Trustee
: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
นโยบายการลงทุน
: กองทุน จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัด ตัง้ หรือดาเนิ นกิจการหลักในยุโรป
(รวมถึงยุโรปตะวันออก) ทีม่ โี อกาสเติบโตสูง
กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนของทัง้ บริษัทที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยอัตราส่วนทีล่ งทุนในบริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลงทุนได้ใน
สัดส่วนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน นอกจากนี้กองทุน อาจลงทุนในตรา
สารหนี้ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ ที่กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์การ
ลงทุน
กองทุ น สามารถลงทุ น ในกองทรัสต์ เพื่อ การลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์ ห รือหลัก ทรัพ ย์ อ่นื ที่
เทียบเท่า
นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง อาทิ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ระยะสัน้
(อาทิ พัน ธบัต รรัฐบาล) อย่า งไรก็ตามกองทุ น ลงทุ น ในสินทรัพ ย์ สภาพคล่อง, หลักทรัพ ย์ ที่
นอกเหนือจากตราสารทุน และ/หรือ หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือดาเนินกิจการอยู่ใน
ภูมภิ าคยุโรป ไม่สามารถลงทุนได้เกิน 1/3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจถือครองหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพ ย์ของบริษัททีจ่ ดทะเบียนหรือซื้อขายใน
รัสเซียได้ และไม่นับถือรวมเป็ นสาระสาคัญของการลงทุนในกองทุน อีกทัง้ สัดส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
การจ่ายเงินปั นผล
: ไม่มี
ค่าธรรมเนียม Management fee : 1.00% ต่อปี (0-5 million)
0.50% ต่อปี (5-50 million)
0.40% ต่อปี (over 50 million)
Trustee fee
: 0.02% ต่อปี (on first 100 million)
0.01% ต่อปี (over 100 million)
Benchmark
: ดัชนี MSCI Europe
กองทุน Principal Global Investors Funds - European Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ ไป (retail fund) และเป็ นกองทุ น ที่ จ ัด ตั ง้ ตามระเบี ย บของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ และ Central Bank of Ireland ซึ่ง เป็ นสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (hedge fund)
รายละเอียดของกองทุน Principal Global Investors Funds - European Equity Fund แปลมาจาก
หนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่
www.principalglobalfunds.com
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2564)
(TH, US, IRL, EUR)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 18 มกราคม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม
วันที่ 2 เมษายน
วันที่ 5 เมษายน
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 3 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 31 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 7 มิถุนายน
วันที่ 5 กรกฎาคม
วันที่ 26 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 2 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 6 กันยายน
วันที่ 24 กันยายน
วันที่ 11 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 22 ตุลาคม
วันที่ 25 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 6 ธันวาคม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์ และยุโรป
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2564)
(TH, US, IRL, EUR)
-ต่อวันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 27 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 29 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี

วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันสิ้นปี , วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์ และยุโรป

19

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้ี

20

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิ ตี้ เป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทั จัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุ น
พริ น ซิ เพิ ล จ ากัด จึ งไม่ มี ภาระผูก พันในการชดเชยผลขาดทุ น ของกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิ ตี้ ทัง้ นี้ ผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล ยูโรเปี้ ยน อิ ควิ ตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
➢ ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
➢ บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่ บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ นสามารถขอดูข้ อมู ลการลงทุ นเพื่ อบริ ษัท จัดการได้ ที่บริ ษัท จัดการ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
➢ บริษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริษทั จัดการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
➢ ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th

➢

➢ บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดการแต่งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน ตามคา
จากัดความของกฎหมายหรือตามที่ หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของประเทศไทย และประเทศอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตี ความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับ ซื้อคื นหน่ วยลงทุ นมี หน้ าที่ ต้ องทาความรู้จกั ตัวตนของลู ก ค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ ทราบ
ลู ก ค้ า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ส นใจสั ง่ ซื้ อ หน่ วยลงทุ น หรื อผู้ ถื อหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ าที่ แ จ้ ง การ
เปลี่ย นแปลงข้ อมู ล เกี่ ย วกับ การรู้จ ักตัว ตนของลูก ค้ า (KYC) และการพิ สู จน์ ทราบลู กค้ า (CDD) ให้บ ริ ษัทจัดการและหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว
บริ ษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การ
เปิ ดบัญชีเพื่อใช้
บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ
ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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