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 กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศองักฤษผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทุนหลกัมีการลงทุนกระจุกตวัในกล ุ่ม สินค้าอ ุปโภคบริโภคที่จาํเป็น  (Consumer Staples Sector) ซึ่งมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง 
ของราคาสินค้า การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผ ู้บริโภค  หรือกฎระเบียบของภาครฐั  และ   มีการกระจุกต ัวในกล ุ่ม เทคโนโลยี 
(Information Technology Sector) ซึ่ งมี ค ว าม เสี่ ย งจ าก ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งพฤติ ก ร ร ม ข อ งผู้ บ ริ โภค  แ ล ะค ว าม ล้ า ส ม ัย ข อ ง สิ น ค้ า 
ด ังนั ้น หากมีปั จจ ัยลบที่ ส่ งผล กระทบต่อ การล งทุน ด ังกล่าวผ ู้ล งทุน อ าจสูญ เสีย เงิน ล งทุน จ ําน วน ม าก  แล ะอ าจมีค วาม เสี่ ย งแ ล ะ 
ความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไปที่ม ีการกระจายหลายอตุสาหกรรม 

 กองทุน เปิดพริน ซิเพิล  โกลบอล  แบรนด ์ มีน โยบายลงทุน ใน  Master Fund ต่างประเทศ  บริษัทจดัการอาจลงทุน ในส ัญญาซื้อขายล่วงหน้ า 
(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจที่ผ ู้จดัการกองทนุเหน็เหมาะสม จึงอาจยงัมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทาํให้
ผ ู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือได้รบัเงินคืนต ํา่กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกท ัง้ การทาํธรุกรรมป้องกนัความเสี่ยงอาจมีต้นทุน 
ซึ่งทาํให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุที่เพ่ิมขึน้ 

 เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล  โกลบอล  แบรนด  ์เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเม ือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบีย้ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายภาษีอากร ความ
เสี่ยงในการบงัคบัใช้ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการควบคมุอตัราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทนุ หรือข้อกาํหนดอื่นๆ  อาทิ ผลกระทบจากภาวะ
เงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม ่ปกติ ทาํให้กองทนุไม่สามารถนําเงินกลบั
เข้ามาในประเทศได้ 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  โกลบอล  แบรนด  ์อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวมน้ีมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผ ูล้งทนุที่ต ้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทนุท ัว่ไป 

 ในกรณีที่กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด  ์ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . กาํหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม ่ปกติผ ูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 
 การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทนุอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทนุเริ่มแรกก ็

ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล  แบรนด  ์เม ื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุน
ของผ ูล้งทนุ และผ ูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . ได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุของผ ู้ส ัง่ซื้อ หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของบคุคลใดหรือกล ุ่มบุคคล
ใดที่ท ําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกบั
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล  เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผ ู้
ติดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 ผูล้งทนุควรศึกษาข้อมลูความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทนุ 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด  ์
Principal Global Brands Fund (PRINCIPAL GBRAND) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 
ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด ์

Principal Global Brands Fund  
(PRINCIPAL GBRAND)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) 

โดยโครงการแบง่ชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

 ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND -A)  
 ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND -D) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND -R) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND -I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND -C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
 หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND -X) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่นไขทีก่องทุน
กาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งัไมไ่ด้
เปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุกแหง่ของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวคือ 
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน  (Share 
Class) Z ในสกุลเงนิ USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ทัง้น้ี กองทุนหลกัจดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ บรหิารและจดัการโดย Morgan Stanley 
Investment Management (Ireland) Limited. และเป็นกองทุนรวมที่ จ ัดตั ้งตามระเบียบของ UCITS 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศลกัเซมเบริ์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) 

กองทุนหลกัมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุน้ของบรษิทั
ต่างๆ ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทัว่โลก โดยเน้นลงทุนในหุน้ของบรษิทัทีป่ระสบผลสําเรจ็หรอืมชีื่อเสยีงโดย
พจิารณาจาก intangible assets (เชน่ มเีครือ่งหมายการคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก การเป็นเจา้ของลขิสทิธิส์นิคา้ 
หรอืกลวธิกีารจดัจาํหน่าย เป็นตน้) ภายใตแ้ฟรนไชสธ์ุรกจิทีแ่ขง็แกรง่ 
นอกจากน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนในหุ้นบุรมิสทิธิ ์ตราสารหน้ีแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธิ ์
ใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น และหลกัทรพัย์อื่นที่อ้างอิงกบัหุ้น เพื่อให้ได้ผลกําไรจากบรษิัทต่างๆ ใน
ประเทศที่พฒันาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ และลงทุนในหุ้นของประเทศจนี (A-Shares) ผ่าน Stock 
Connect ซึ่งกองทุนหลกัอาจลงทุนในหุน้ A-Shares ผ่าน Stock Connect ดงักล่าว ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี กองทุนหลกัจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งเทา่นัน้   

2.  บรษิทัจดัการจะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัโดยใช้เงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) 
เป็นสกุลเงนิหลกั ในขณะทีก่องทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในหลายสกุลเงนิ เช่น ดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา (USD) ยูโร (EUR) เป็นต้น และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหลกัในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศสงิคโ์ปร ์และ/หรอืเปลีย่นแปลงสกุลเงนิในภายหลงั 
โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั โดยถอื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้   

ป้องกนัความ
เสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยน
ตามดลุยพินิจ

้ ั

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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สว่นทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกิจ 
สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนใน
หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่าย
ในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั   
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงนิ ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัรา
แลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจไมป้่องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวต้ราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี กองทุนจะไมล่งทุนหรอืมี
ไว้ในตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหน้ีที่มอีนัดบั
ความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) 
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่้
ออกตราสารตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
ขณะทีก่องทุนลงทุนเทา่นัน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุน (classes หรอื   
sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนทีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุ
ในรายละเอียดโครงการกองทุนน้ีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบรษิัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่
พจิารณาเลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะตอ้งมนีโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน
น้ี และมคีุณสมบตัหิน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี โดยคํานึงถงึและรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 
Funds  หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ
ได้ หรอืกลบัมาเป็นกองทุน Feeder Fund ไดโ้ดยไม่ทําใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) 
เพิม่ขึน้ ทัง้น้ี ให้เป็นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อน่ึง บรษิทัจดัการจะดําเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนั โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการ
กาํหนดก่อนดาํเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักลา่ว 
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแก้ไข
เพิม่เตมิประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั 
บรษิัทจดัการจะดําเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ม ี(เฉพาะชนิดจา่ยปันผล) 

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

 

 

 
มคูค่าข ัน้ต ํา่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่    : 5,000.00 บาท    
ชนิดจา่ยเงนิปันผล   : 5,000.00 บาท 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 5,000.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : 1.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 
 
ไมก่าํหนด 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัที่จดทะเบยีนกองทุนรวม 

วนัที ่30 สงิหาคม 2562 

 

วนัที ่17 กนัยายน  2562 (ประมาณการ) 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม 

1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)  
ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั 
เพือ่กําหนดสดัสว่นการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตาม
ปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักลา่ว 

 

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุนของ
กองทุนอาจมสีภาพคลอ่งน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักลา่วไมไ่ดใ้นชว่งเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global 
Brands Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอเพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 
 

3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk): 
เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :   
กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 
 

4  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบ
ต่อมลูคา่ของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในชว่งทีบ่าทแขง็ กองทุนรวม
จะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแขง็และขายทาํกาํไรในชว่งทีบ่าทอ่อน กอ็าจได้
ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการบรหิารความเสีย่ง
จากดงักลา่ว ซึง่ทาํไดด้งัต่อไปน้ี 
- ป้องกนัความเสี่ยงท ัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเสี่ยงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
- อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผ ูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจากการป้องกนั
ความเสีย่งขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่
- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น
ความเสีย่งของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะ
ลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักาํไร หรอืขาดทุนจากการเคลือ่นไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะ
ใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพือ่คาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลกั 
ความเสีย่งจากการลงทุนในหุน้ 
กองทุนทีล่งทุนในหุน้จะมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนในตลาดหลกัทรพัย ์และอาจขาดทุนเป็นจาํนวนมากได ้ราคาหุน้อาจไดร้บัอทิธพิลจากหลาย
ปัจจยั ทัง้ในระดบัของตวับรษิทัเอง การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการเมอืง แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบี้ย  
ผลการดาํเนินงานของบรษิทั แนวโน้มดา้นประชาการ และภยัพบิตัต่ิางๆ 
 
ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหน้ี 
การลงทุนในตราสารหนี้มคีวามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย และดา้นเครดติ และความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ เช่น หลกัทรพัย์ประเภท  
ตราสารหน้ี High Yield หลกัทรพัยป์ระเภท Asset Backed Securities หรอืเงนิกูต่้างๆ  
หลกัทรพัยป์ระเภทน้ีมคีวามเสีย่งทีผู่อ้อกหลกัทรพัยอ์าจไมส่ามารถชาํระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามภาระหน้าทีไ่ด ้(ความเสีย่งดา้นเครดติ) และราคา
ตราสารอาจมคีวามผนัผวนเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอตัราดอกเบี้ย มุมมองของตลาดดา้นการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของ  
ผู้ออกหลกัทรพัย์ และสภาพคล่องของตลาดโดยทัว่ไป (ความเสี่ยงด้านตลาด) กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารหน้ีซึ่งมคีวาม
อ่อนไหวต่ออตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ยที่ปรบัสูงขึน้ โดยส่วนใหญ่จะลดมูลค่าของตราสารหน้ี ในขณะที่อตัราดอกเบี้ยที่ลดลงจะเพิม่มูลค่าของ  
ตราสารหน้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนจงึขึน้อยูก่บัความสามารถในการคาดการณ์และการตอบสนองต่อความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
และขึน้อยูก่บัการใชก้ลยุทธท์ีเ่หมาะสมในการเพิม่ผลตอบแทนสงูสดุ ในขณะเดยีวกนักพ็ยายามลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน 
 
ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ รวมถึงออปชัน่ของยุโรปและอเมรกิา รวมถึง single securities, สกุลเงนิ,  คอลออปชัน่และ  
พุทออปชัน่ในตะกร้าหลกัทรพัย์หรอืดชันีหลกัทรพัย์; single securities, equity index และ volatility futures; อตัราดอกเบี้ย, ยูโรดอลลาร์และ 
treasury futures;  contract for differences (CFDs); สวอปสกุลเงนิ (single currency swap), สวอปการผิดนัดชําระหน้ี (credit default swap), 
สวอปอัตราดอกเบี้ย (interest rate swaps), สวอปดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI), สวอปผลตอบแทนรวม (Total Return 
Swaps), ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note), ใบสําคญัแสดงสทิธิ(์warrants), ฟอร์เวริ์ดสกุลเงนิ (currency 
forward) และ participatory notes  
ถงึแมก้ารใช้ตราสารอนุพนัธ์อย่างระมดัระวงัอาจเป็นประโยชน์ แต่ตราสารอนุพนัธ์ก็มคีวามเสีย่งที่แตกต่างไปจากความเสีย่งที่พบในการลงทุน
แบบเดมิๆ และในบางกรณีกม็คีวามเสีย่งมากกวา่ หากมกีารระบุไวใ้นนโยบายการลงทุน กองทุนอาจใชก้ลยุทธก์ารลงทุนทีห่ลากหลายเพือ่ลดความ
เสีย่งบางประเภท และ/หรอื เพิม่ผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่าน้ีอาจรวมถงึการใชต้ราสารอนุพนัธ์เช่น ออปชัน่ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิสวอปและ/หรอื  
ฟิวเจอร ์ทัง้น้ี กลยุทธด์งักลา่วอาจไมป่ระสบความสาํเรจ็และทาํใหก้องทุนขาดทุน 
นอกจากน้ี ตราอนุพันธ์ยังมีความเสี่ยงเฉพาะ ความเสี่ยงเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจดัการ ความเสี่ยง  
ดา้นคู่สญัญา ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ความเสีย่งในการประเมนิราคาผดิหรอืไมเ่หมาะสมของตราสารอนุพนัธ ์และความเสีย่งทีต่ราสารอนุพนัธ ์ 
อาจไมส่มัพนัธอ์ยา่งสมบรูณ์แบบกบัสนิทรพัยอ์า้งองิ อตัราดอกเบีย้ และดชันี 
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 ลกัษณะที่สาํคญัของกองทุนรวม 
(1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีการกาํหนดประเภทของผ ูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 

เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป  และมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมนี้ม ีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 
3,000 ลา้นบาท   ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกวา่จาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิลงทุนของโครงการ 
 

(3)   กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผ ูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 
- ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะยาว 
- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารหน้ีในต่างประเทศ โดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาของหลกัทรพัยท์ีก่องทนุหลกัไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่า

กวา่มลูคา่ทีล่งทุนและทาํใหข้าดทุนได ้
ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทนุประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND -D) : (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธิ
พเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND -R) : (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะกบัผูล้งทนุประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่
ตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND -I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาํหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกวา่หน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อ
เพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยบรษิทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GBRAND -C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  :  
เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัที่บรษิทัจดัการกําหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนสํารองเลี้ยงชพี 
กองทุนสว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุม่ผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  
โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return)  
 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชือ่ยอ่ PRINCIPAL GBRAND-X) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ หรอื ผูล้งทุนกลุม่ทีท่าํรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนผา่นชอ่งทางอเิลคทรอนิกส ์รวมถงึกลุม่ผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการ
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ประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพือ่ลงทนุในชนิดผูล้งทุนกลุม่ และชนิดผูล้งทุน
พเิศษได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผา่นทาง     
เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

(4)   ปัจจยัใดที่ม ีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผ ูล้งทุน ? 
- กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศองักฤษผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของ

พอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 
- กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา   

ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งกองทุนหลกัอาจได้รบั       
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)      
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจาก         
อตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (EPM) ทาํใหก้องทุนรวม
เปิดน้ีมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อา้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมี
กําไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่ง
ไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอื
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิ
โดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจาํนวนทีน้่อยกวา่จงึมกีาํไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

- เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

- กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวาม
เสีย่งที่กลยุทธ์การลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรพัย์ที่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆ ที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน    
อาจทาํใหไ้มบ่รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาส
ทีห่ลกัทรพัยท์ีล่งทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ หรอืนโยบาย
ภาครฐัไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการ
ลงทุน และคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสาํคญั 

(5)  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุ่งเน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
        กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

    (6) นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกัมีข้อแตกต่างกบันโยบายการลงทุนและหลกัเกณฑข์องไทยอย่างไร ? 
เน่ืองจากนโยบายลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลกั) ไมไ่ดก้าํหนด
สดัสว่นการลงทุน (net exposure) ในตราสารทุน แต่การจดัประเภทกองทุนเป็นตราสารทุนในขณะทีเ่กณฑไ์ทยกาํหนดวา่กองทุน  
ตราสารทุนตอ้งม ีnet exposure ในตราสารทุน ≥ 80% ของ NAV อยา่งไรกด็เีน่ืองจากกองทุนไทยเป็นกองทุน Feeder Fund ซึง่เน้น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว ประกาศที ่ทน. 55/2559 อนุญาตใหก้องทุน Feeder Fund 
สามารถกาํหนดประเภทกองทุนตามชือ่หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนหลกัได ้
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(7)  การลงทุนในกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นมีความเสี่ยงต่างกนัอย่างไร 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

หมายเหต  ุกองทุนจะป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผ ูจ้ดัการกองทุน 

(8)   รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 
วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 สงิหาคม   
วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 สงิหาคม 2563 
ประมาณไมเ่กนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

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

1) 50% ของอตัราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพือ่เทยีบกบั
คา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัสว่นการทาํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

2) 50% ของ อตัราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัคา่สกุลบาท   ณ วนัที่
คาํนวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นทีไ่มไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบ
นโยบายการลงทนุทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

ข้อกาํหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

(1)  กองทุนรวมนี้ม ีวิธ ีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   
IPO:  ทา่นสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นชว่ง IPO ระหวา่ง วนัที ่5 – 13 กนัยายน 2562 ในเวลาทาํการ   
หลงั IPO: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะ
เริม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 
ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นวนัทีไ่มส่ามารถทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลือ่นเป็นวนัทาํ
การถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ทัง้น้ี ในช่วง IPO ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ
ได ้โดยสามารถดาํเนินการไดจ้นถงึวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วย
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ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพิล โกลบอล        
แบรนด”์ ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทางได ้ภายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชีจองซื้อกองทุนเปิด      
พรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด ์โดยทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด ์

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพือ่จองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แบรนด ์

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด  ์แอน เฮ้าส  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกัลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี 
หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทาํการขายหน่วยลงทนุ เพือ่ความ
เหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลือ่นวนัและเวลาทาํการขายหน่วยลงทนุเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักลา่วลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณจีาํเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. 
โดยบรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัที ่21 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศทีล่งทุน และวนัทําการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทาํการของประเทศที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน  
(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักลา่ว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกดิจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

(2) กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ ? 

- ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศกาํหนด 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่ง
ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่
ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนดาํเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพือ่ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิ
ของบุคคลดงักลา่วและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และดาํเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจทาํใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอื
กองทนุมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเล ื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไมข่ายหรือไมร่บัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคาํส ัง่ที่รบัไว้แลว้ และการหยดุรบัคาํส ัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข)   

โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
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(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลู
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อยา่งไรกด็ใีนสว่นของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

(3) มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของ
วธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนกาํหนด 

3.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) เลือ่นกาํหนดชาํระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัทาํการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหวา่งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

(4) วิธ ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทนุอื่น (ระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทาํการ ตามเงือ่นไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทาํการ ตามเงือ่นไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

(5) กองทุนรวมนี้กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 
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(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทาํการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทาํการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมนี้ม ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดั

จากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
 นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบั

แต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกีย่วขอ้ง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั    
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้อาจถกูจาํกดัสิทธิในเร ื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 
 กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด 

 ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิัทจดัการหรอืบรษิัทหลกัทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับ
คะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 บรษิทัจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผ ูล้งทุนอยา่งไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
 ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีฝ่่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน  

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

 ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 

 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 
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(4) การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าส ู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่  
        อย่างไร ? 

ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  
(1)  รายชื่อคณะกรรมการ 

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

 (2)  รายชื่อผ ูบ้ริหาร  

 นายจุมพล สายมาลา    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 นายต่อ  อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
 คุณโช ซ ูฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
 นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA    ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทนุ  
 นายวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA                ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

(3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 55 กองทนุ 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2562) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั  72,477,929,045.93 บาท 

(5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
 คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทนุ 
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(6)   รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุน 

 คณุวิน พรหมแพทย ,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ.2543 - 2545             ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ.2537 - 2541             ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ทาํงาน 
กนัยายน 2558 – ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ.2555 - 2558  หวัหน้ากลุม่งานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2548 – 2555  หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2547 - 2548             หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2546 – 2547  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2545 – 2546  นกัวเิคราหก์ารลงทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2544   Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

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

ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ.2548-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ.2539-2547                         เจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํนกังาน ก.ล.ต 

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

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         
ประสบการณ์ทาํงาน  
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จาํกดั 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

 นาย ปณิธิ จิตรีโภชน์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประสบการณ์ทาํงาน  
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557  นกักลยุทธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชือ่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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 นายวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
ประวตักิารทาํงาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561  ผูจ้ดัการกองทนุฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็  

 คณุธนา เชนะกลุ , CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตักิารทาํงาน  
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(7)   ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคาร 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 
 

(8) ใครเป็นผ ูด้แูลปรบัปรงุรายชื่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)    ใครเป็นผ ูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกาํหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางที่ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี้ 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website: www.principal.th 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท ัง้หมดที่เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม และผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม อตัราตามโครงการ  อตัราที่เกบ็จริง 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  6.22 ต่อปีของ NAV 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ NAV 

 
1.605 

- 
- 
- 
- 
- 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 

 
0.321 

- 
- 
- 
- 
- 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี 
ชนิดสะสมมลูคา่  
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 

 
n/a 
- 
- 
- 
- 
- 

2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของ NAV 
o คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 
o คา่ใชจ้า่ยในการจดัใหม้ผีูป้ระกนั ไมม่ ี
o การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 
- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิ 1.07 ต่อปีของ NAV 

o คา่ธรรมเนียมผูต้รวจสอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 
o คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

คา่ธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 

NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้หมด ทัง้น้ี มลูคา่หน้ีสนิทัง้หมดไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 
ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของกองทุน ในกรณทีีม่กีารรบัคา่ธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนน้ีไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจา่ยคนืใน
รปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนน้ี (ถา้ม)ี 
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ค่าธรรมเนียมที่เร ียกเกบ็จากผ ูส้ ัง่ซื้อหรือ 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

อตัราตามโครงการ อตัราที่เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 
1.50 

- 
- 
- 
- 
- 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทนุกลุม่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 
ยกเวน้ 

- 
- 
- 
- 
- 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงือ่นไขการขาย และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซือ้ขาย

หน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บั

คนืเมือ่เลกิกองทนุ 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้
นายทะเบยีนดาํเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

คา่ธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดไวแ้ลว้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่คา่ธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
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ภาคผนวก 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชือ่กองทุน   :  Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 
Class :  Class Z (สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนั) 
ประเภท   :  กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ   :  ไมก่าํหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน   :  30 ตุลาคม 2543 
จดทะเบยีนประเทศ  :  ลกัเซมเบริก์ 
สกุลเงนิของกองทุน   :  USD 
วนัทาํการซือ้ขาย    :  ทุกวนัทาํการของธนาคารในประเทศไอรแ์ลนด ์
การจา่ยปันผล  :  ไมจ่า่ย 
บรษิทัจดัการ    :  Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน   :  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

 นโยบายการลงทุน  :  มวีตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุน้ของบรษิทั
ต่างๆ ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทัว่โลก โดยเน้นลงทุนในหุน้ของบรษิทัทีป่ระสบผลสาํเรจ็หรอืมี
ชือ่เสยีงโดยพจิารณาจาก intangible assets (เช่น มเีครื่องหมายการคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก การ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิส์ ินค้า หรือกลวิธีการจัดจําหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจที่
แขง็แกรง่ 
นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุรมิสทิธิ ์ตราสารหน้ีแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรอืหุ้น      
บุรมิสทิธิ ์ใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้ และหลกัทรพัย์อื่นทีอ่้างองิกบัหุน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลกําไร
จากบรษิทัต่างๆ ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ประเทศในตลาดเกดิใหม ่และประเทศจนี (A-Shares) 
ผ่าน Stock Connect ซึง่กองทุนอาจลงทุนในหุน้ A-Shares ผ่าน Stock Connect ดงักล่าว ไม่
เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ลว่งหน้า (derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม  
Max Entry Charge : ไมเ่กนิ 1.00%  
Management Fee  : 0.75% 
Ongoing Charges  : 0.90% 
ตวัชีว้ดั (benchmark)   : MSCI World Net Index 
Bloomberg ticker : MORGBRZ LX 
ISIN   : LU0360482987 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลกั 
ความเสีย่งจากการลงทุนในหุน้ 
กองทุนที่ลงทุนในหุ้นจะมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนในตลาดหลกัทรพัย์ และอาจขาดทุนเป็นจํานวนมากได้ ราคาหุ้นอาจได้รบั
อิทธพิลจากหลายปัจจยั ทัง้ในระดบัของตวับรษิัทเอง การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการเมอืง แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ     
อตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ ผลการดาํเนินงานของบรษิทั แนวโน้มดา้นประชาการ และภยัพบิตัต่ิางๆ 
 
ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหน้ี 
การลงทุนในตราสารหน้ีมคีวามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ และดา้นเครดติ และความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์เชน่ หลกัทรพัย์
ประเภทตราสารหน้ี High Yield หลกัทรพัยป์ระเภท Asset Backed Securities หรอืเงนิกูต่้างๆ  
หลักทรพัย์ประเภทน้ีมีความเสี่ยงที่ผู้ออกหลักทรพัย์อาจไม่สามารถชําระเงนิต้นและดอกเบี้ยตามภาระหน้าที่ได้ (ความเสี่ยง         
ดา้นเครดติ) และราคาตราสารอาจมคีวามผนัผวนเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ มุมมองของตลาดดา้น
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และสภาพคล่องของตลาดโดยทัว่ไป (ความเสีย่งดา้นตลาด) กองทุนอาจลงทุนใน
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หลกัทรพัย์ประเภทตราสารหน้ีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ปรบัสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่จะลดมูลค่าของ         
ตราสารหน้ี ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้ทีล่ดลงจะเพิม่มลูคา่ของตราสารหน้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนจงึขึน้อยูก่บัความสามารถในการ
คาดการณ์และการตอบสนองต่อความผนัผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และขึ้นอยู่กับการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ผลตอบแทนสงูสดุ ในขณะเดยีวกนักพ็ยายามลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน 
 
ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงออปชัน่ของยุโรปและอเมริกา รวมถึง single securities, สกุลเงิน ,            
คอลออปชัน่และพุทออปชัน่ในตะกรา้หลกัทรพัย์หรอืดชันีหลกัทรพัย์; single securities, equity index และ volatility futures; อตัรา
ดอกเบี้ย, ยูโรดอลลารแ์ละ treasury futures;  contract for differences (CFDs); สวอปสกุลเงนิ (single currency swap), สวอปการ
ผิดนัดชําระหน้ี (credit default swap), สวอปอัตราดอกเบี้ย (interest rate swaps), สวอปดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price 
Index: CPI), สวอปผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps), ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note), 
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(warrants), ฟอรเ์วริด์สกุลเงนิ (currency forward) และ participatory notes  
ถงึแมก้ารใชต้ราสารอนุพนัธอ์ย่างระมดัระวงัอาจเป็นประโยชน์ แต่ตราสารอนุพนัธก์ม็คีวามเสีย่งทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งทีพ่บใน
การลงทุนแบบเดมิๆ และในบางกรณีกม็คีวามเสีย่งมากกวา่ หากมกีารระบุไวใ้นนโยบายการลงทุน กองทุนอาจใชก้ลยุทธก์ารลงทุนที่
หลากหลายเพื่อลดความเสีย่งบางประเภท และ/หรอื เพิม่ผลตอบแทน กลยุทธเ์หล่าน้ีอาจรวมถงึการใชต้ราสารอนุพนัธเ์ช่น ออปชัน่ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิสวอปและ/หรอื ฟิวเจอร ์ทัง้น้ี กลยุทธด์งักลา่วอาจไมป่ระสบความสาํเรจ็และทาํใหก้องทุนขาดทุน 
นอกจากน้ี ตราอนุพันธ์ยังมีความเสี่ยงเฉพาะ ความเสี่ยงเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการจดัการ       
ความเสีย่งด้านคู่สญัญา ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่งในการประเมนิราคาผดิหรอืไม่เหมาะสมของตราสารอนุพนัธ์ และ  
ความเสีย่งทีต่ราสารอนุพนัธ ์อาจไมส่มัพนัธอ์ยา่งสมบรูณ์แบบกบัสนิทรพัยอ์า้งองิ อตัราดอกเบีย้ และดชันี 
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ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซื้อ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด  ์

 (ประจาํปี 2562) 
(TH, LUX, US, SG) 

 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์
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 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด  ์เป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่ม ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด  ์ทัง้นี้ ผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด  ์ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรอืผลการดาํเนินงานของบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์ร ือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย ์
หรือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้ม ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผ ู้ถือหน่วยลงทุน  ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสามารถขอด ูข้อม ูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ และ
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจด ูข้อม ูลที่อาจมีผลต่อการต ัด สินใจลงทุน  เช่น  การทําธ ุรกรรมกบับุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ที่ส าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต .  www.sec.or.th 

 บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ    
ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะ
สามารถกาํกบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทาํการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ได้รบัการ
แต่งต ัง้จากบริษทัจดัการ 

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

 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัที่ 2 กนัยายน 2562 
 
 



 

 
 
 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อม ูลเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


