
 

 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล คอมมอดิต้ี, CIMB – Principal (FAM) Global Commodities Fund (ช่ือย่อ : 

CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน  ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะกบัผู้ลงทุนท่ีมีความต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรบัความเส่ียงจากการ

ลงทุนได้มากกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี เข้าลงทุนในกองทุน MLCX CommodityEnhanced Beta Fund (กองทุนหลกั)  เป็นกองทุนรวมท่ีมี

นโยบายหลกัในการลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนท่ีมีการดาํเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือสร้างผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมให้มีมูลค่า

ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสินค้าโภคภณัฑ์  จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ดงันัน้ ผู้

ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจทาํให้กองทุนรวมมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

สกลุเงินท่ีกองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการอาจใช้สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของ

กองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรบัเปล่ียนอตัราส่วนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัรา

แลกเปล่ียนทัง้จาํนวน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบั

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่

ไว้ 

• กองทุนน้ีมีความเส่ียงสงูและซบัซ้อน ผูล้งทุนควรขอคาํแนะนําเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี

ข้อสงสยัให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บคุคลใดท่ีทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ

ข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 13 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

Principal Global Commodity (PRINCIPAL GCF) 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรอืซบัซ้อน 
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ประเภทกองทุนรวม 

กองทุนทรพัยส์นิทางเลอืก กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  ทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ (Foreign Investment 

Fund) 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้มนีโยบายทีจ่ะนําเงนิส่วนใหญ่ทีไ่ดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

ในต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว(Feeder Fund) อาท ิกองทุน MLCX CommodityEnhanced Beta Fund  ทีม่นีโยบายหลกัในการลงทุนในตรา

สารหน้ีหรอืตราสารทุนทีม่กีารดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อสรา้งผลการดาํเนินงานของกองทุนใหม้มีลูคา่ใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์ Merrill Lynch Commodity ndex eXtra 03 (MLCX03 Index) โดยกองทุน MLCX Commodity Enhanced Beta 

Fund เป็นกองทุนยอ่ยภายใต้การจดัการของ กองทุน Torrus Funds SICAV, Luxembourg ซึง่มโีครงสรา้งการลงทุนแบบ Umbrella Structure 

ทีม่เีงนิทุนผนัแปร  ทัง้น้ี Torrus Funds SICAV ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้ขึน้โดย Luxembourg regulator - Co.thmission de surveillance du 

secteur financier (CSSF) ประเภท UCITS ซึง่เป็นไปตามกฎเกณฑล์า่สดุของ The European Co.thmunities (Undertakings for Collective 

Investment in Transferable Securities) Regulations 2010   กองทุนดงักล่าวบรหิารจดัการโดย Merrill Lynch International (MLI) ซึง่เป็น

บรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้ทัง้หมดโดย Bank of America Corporation  นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุนหลกั บรษิทัจดัการอาจพจิารณา

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน บรษิทัจดัการยงัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  และอาจ

ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุนดว้ย 

บรษิทัจดัการอาจจดัให้มกีารป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา หรอือตัราดอกเบี้ย หรอืความเสีย่งอื่นใดที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการ

ลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสม และสภาวการณืในแต่ละขณะ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

จา่ย 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน เมื่อกองทุนมกํีาไร

สะสมจนถงึงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้ หรอืมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานในงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้ (Realized 

Gain และ/หรอื Unrealized Gain) โดยจะจา่ยเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 1 ครัง้ และไมต่ํ่ากวา่ 30% จากการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการ

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้ 

 

ชื่อยอ่ 

Principal Global Commodity 

PRINCIPAL GCF 

ประเภทโครงการ กองทุนเปิด 

ลกัษณะพเิศษ กองทุนทรพัยส์นิทางเลอืก กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  ทีเ่น้นลงทุน

แบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม 31 ตุลาคม 2549 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุนรวม 2  กุมภาพนัธ ์2550 

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ 3,000 ลา้นบาท 

มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย 10 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุน 300 ลา้นหน่วย 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 
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ดาํเนินงานในงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลนัน้ หรอือาจพจิารณาจา่ยจากกําไรสะสมเมื่อกองทุนมกํีาไรสะสมจนถงึงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผล 

ทัง้น้ีตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมจ่า่ยเงนิปันผลในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- เงนิปันผลต่อหน่วยทีบ่รษิทัจดัการคาํนวณไดม้คีา่ตํ่ากวา่ 0.10 บาทหรอื 

- เมื่อนําเงนิปันผลต่อหน่วยลงทุนทีจ่ะจา่ยในงวดบญัชนีัน้มาหกัจากมลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัสิน้งวดบญัชนีัน้ แล้วมผีลทําใหม้ลูคา่หน่วยลงทุน

ภายหลงัหกัเงนิ ปันผลต่อหน่วย มมีลูคา่ตํ่ากวา่มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย 

(โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ) 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 

ผู้ลงทุนอาจได้กําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใน

ต่างประเทศที่กองทุนนําเงนิไปลงทุนไว้นัน้มมีูลค่าสูงขึน้ อีกทัง้มูลค่าหน่วยลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนจะมมีูลค่าใกล้เคยีงหรอื

เช่นเดยีวกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Index) โดยตรง และเป็นการตอบสนองผูล้งทุนที่ต้องการกระจาย

การลงทนุไปยงัต่างประเทศ 
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 กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้ มนีโยบายทีจ่ะนําเงนิส่วนใหญ่ทีไ่ดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

ในต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวซึ่งที่มนีโยบายหลกัในการลงทุนในตราสารทุน และดําเนินการสรา้งผลการดําเนินงานของกองทุนให้มมีูลค่า

ใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์  Merrill Lynch CommodityIndex eXtra 03 Total Return Index มูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน อนั

ไดแ้ก่   

ประเภทของความเสีย่งในการลงทุน แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสีย่ง 

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน(Exchange rate risk)                

การลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศที่มสีกุลเงนิแตกต่างจาก

สกุลเงินที่ผู้ลงทุนใช้อยู่หรือใช้ ในการลงทุนเริ่มแรก อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึ้นอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยนในช่วงเวลานัน้ๆด้วย โดยอตัราแลกเปลี่ยนสามารถที่

จะเพิม่ขึน้หรอืลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราแลกเปลี่ยนที่ลงทุน

เริม่แรก ซึ่งอาจมีผลให้ตวัเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมี

ความผนัผวนได ้ 

บรษิทัจดัการอาจพิจารณาป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลีย่นใหเ้หมาะสมตามสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

 

2. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร(Liquidity risk)          

ในบางขณะอาจมเีหตุจําเป็นทําให้การขายคนืหน่วยลงทุน

สาํหรบักองทุนทีไ่ปลงทุนในต่างประเทศหยดุชะงกั ทําใหไ้ม่

สามารถทําการขายคนืหน่วยลงทุนในต่างประเทศเกดิขึน้ได้

ในทุกขณะ  

บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีสภาพ

คล่องเพียงพอในการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจาก

นโยบายการลงทุน เงื่อนไขของกองทุน ขนาดของกองทุน รวมทัง้

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนต่างประเทศนําเงนิไปลงทุน 

3. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ           

การลงทุนในต่างประเทศจะผูกพันกับปัจจยัหรือตัวแปรของ

ความเสี่ยงที่อาจแตกต่างไปจากปัจจยัหรอืตวัแปรท้องถิน่ที่ผู้

ลงทุนมคีวามคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งของอตัราแลกเปลี่ยน 

ปัจจัยด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ กฎหมายหรือ

ข้อบังคบัที่แตกต่างกัน ข้อจํากัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

ข้อจํากัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซง

จากหน่วยงานของรฐั เป็นต้น อีกทัง้วิธีที่ใช้ในการประเมิน

มูลค่าของหลกัทรพัย์จะขึ้นอยู่กบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ 

ทัศนคติของการลงทุนและปัจจยัที่มีอยู่เฉพาะประเทศนัน้ๆ 

เป็นตน้ 

กองทุนเปิดพรนิซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ มีการกระจายการลงทุน

อย่างกว้างขวางตามดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย

ประเภทสนิคา้โภคภณัฑต์า่งๆ ทัว่โลก ทําใหค้วามเสีย่งต่อการแกว่งตวั

ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละชนิดมีจํากัด อย่างไรก็ตาม บริษัท

จดัการจะตดิตามสถานการณ์ราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นต่างประเทศอยา่ง

ใกล้ชิด  เพื่อประเมนิสถานการณ์ที่อาจมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สนิ

ของกองทุน 

4. ความเสีย่งจากการยกเลกิกองทุนในต่างประเทศ  กองทุนในต่างประเทศ           

อาจถูกทําการยกเลกิหรอืควบรวมไดจ้ากเหตุการณ์ต่างๆ  

อาท ิกองทุนอาจถูกยกเลกิหรอืควบรวมตามกรณีทีร่ะบุไว้

ในหนงัสอืชีช้วนของกองทุนนัน้   

เมื่อมีเหตุการณ์ที่เชื่อถือได้ว่าจะมีการยกเลิกหรือควบรวมกองทุน 

บรษิทัจดัการจะพจิารณานโยบายการลงทุนของกองทุนที่จะมกีารควบ

รวมนั ้น หากเห็นว่าไม่แตกต่างกับนโยบายของกองทุนเดิมอย่างมี

นยัสาํคญับรษิทัจะถอืหน่วยลงทุนนัน้ต่อไป   

 

ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

Q:  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

A:  เป็นกองทุนรวมสําหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และเป็นกองทุนทีม่คีวามเสีย่งสงูและซบัซอ้น ไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

Q:   กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด? 

A:   - กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้มวีตัถุประสงคใ์นการระดมทุนจากผูล้งทุนเพื่อนําไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนใน

ต่างประเทศ เหมาะสาํหรบัเงนิลงทุนทีม่รีะยะยาว และมุง่หวงัทีจ่ะกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ รวมทัง้ตอ้งการผลการดาํเนินงานของ

กองทุนทีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงหรอืเช่นเดยีวกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Index) ในต่างประเทศ  

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์ซึง่อาจปรบัตวัเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทุนและทําให ้ 

  ขาดทุนได ้

- ผูล้งทุนทีต่อ้งการโอกาสรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษหีากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขที่ 

  กรมสรรพากรกําหนด (โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ) 

Q: ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A:     - เน่ืองจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้มนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพยีงกองทุน

เดยีว (Feeder Fund) ทีม่นีโยบายการลงทุนเพื่อสรา้งผลการดาํเนินงานใหใ้กล้เคยีงกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสนิคา้โภค

ภณัฑ ์(Commodity Index) ในต่างประเทศ และเน่ืองจากดชันีของสนิคา้โภคภณัฑน์ัน้จะมคีวามผนัผวนและมคีวามเสีย่งสงู ผูล้งทุนอาจ

ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของดชันีดงักล่าวตลอดเวลาซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ในมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน อกีทัง้ มคีวามผนั

ผวนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเมื่อแปลงคา่เป็นเงนิบาท ทัง้น้ี ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัความเสีย่งของกองทุน

หลกัในต่างประเทศเพื่อประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนดว้ย 

       - เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั กําไรจาก

อตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

       - กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ที่มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ทําใหก้องทุนรวมน้ีมคีวามเสีย่งมากกวา่

กองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน

หลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

       - การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั

ความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ใน

แต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจที่ผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่า

กวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

       - เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ี ่ 

         กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

       - กองทุนหลกัมนีโยบายการลงทุนซึง่องิกบัดชันี MLCX03 Total Return Index จากการเขา้ทําสญัญา Swap ดงันัน้ กองทุนหลกั 

         จงึมคีวามเสีย่งทีม่อียูก่บัการลงทุนในตลาดสนิคา้โภคภณัฑ ์และความผนัผวนของราคาสงูกวา่กองทุนรวมทัว่ไป  ดงันัน้ ผูถ้อื 

         หน่วยลงทุนควรศกึษาขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุดว้ย 

       - กองทนุน้ีมคีวามเสีย่งสงูและซบัซอ้น ผูล้งทุนควรขอคาํแนะนําเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทีก่่อนตดัสนิใจลงทุน 

       - กองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น จงึเหมาะกบัผูล้งทุนทีม่คีวามตอ้งการผลตอบแทนสงู และสามารถยอมรบั 

          ความเสีย่งจากการลงทุนไดม้ากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

       - ผูล้งทุนควรขอคาํแนะนําเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการก่อนทําการลงทุน 

Q:   กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

A:   จาํนวนเงนิทุนโครงการเทา่กบั 3,000 ลา้นบาท 

Q:  เป็นกองทนุรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

A:   ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 
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Q:    กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 ธนัวาคม  

วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 

Q:  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลาเท่าใด 

A:   ตวัชีว้ดั (Benchmark) ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการของกองทุนมดีงัน้ี 

 เกณฑ์มาตรฐาน = Merrill Lynch CommodityIndex eXtra 03 Total Return Index (MLCX 03 Total Return Index) แปลงค่าเป็นเงิน

บาท  

และเน่ืองจากหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน MLCX 

CommodityEnhanced Beta Fund  ซึง่เป็นการลงทุนในระยะปานกลางถงึระยะยาว โดยในการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน จะ

พจิารณาจากกรอบระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปี โดยมขีอ้แนะนําวา่ ผูล้งทุนควรใช้กรอบระยะเวลาในการลงทุนเช่นเดยีวกบัผูจ้ดัการ

กองทุน 

Q:   มีข้อจาํกดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

A:   กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ อาจต้องเลกิกองทุนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด

เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

Q:   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
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ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

          1. กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

  การเสนอขายหน่วยลงทุน 

  สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก - ขัน้ตํ่า 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น)  

บรษิัทจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ตํ่าสําหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กบัผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษทัจดัการจะ

ประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป - ไมกํ่าหนด   

         2. จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รบัเม่ือสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละครัง้เป็นเท่าไร 

  จาํนวนหน่วยลงทุน  = มลูคา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ÷ ราคาขายหน่วยลงทุน เช่นสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจาํนวน 2,000 บาท และราคาขาย

หน่วยลงทุน เท่ากบั 10.00 บาท ก็จะไดห้น่วยลงทุนจํานวน 200 หน่วย (ตวัอย่างดงักล่าวไม่ไดร้วมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในตารางแสดงค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวม) 

         3. ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมน้ีได้อย่างไร 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้ เปิดเสนอขายทุกวนัทาํการ ตัง้แต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซือ้ใหค้รบถ้วน

และแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซือ้ พรอ้มชําระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุโดยชําระเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์ หรอืคาํสัง่หกั

บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีทีท่่านชําระเงนิคา่ซือ้เป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ เชค็ หรอืดราฟต ์ ดงักล่าว

จะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยูแ่ละ

หมายเลขโทรศพัทข์องท่านลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง 

  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนในอนาคตโดยไมถ่อืวา่เป็นการแก้ไข

โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะกําหนด

ต่อไป 

  ท่านสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดงัน้ี 

•  ทํารายการผา่นบรษิทัจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

                    44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15  

                 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

 โทรศพัท ์0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167 

www.principal.th  

• ทํารายการผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิาร

ผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

• ทํารายการผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืการยกเลกิการแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้

ความเหน็ชอบเพื่อทําหน้าที่เป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะต้องปฏบิตังิานไดภ้ายใต้ระบบงานเดยีวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีป่ฏบิตัิ

หน้าทีอ่ยูก่่อนแลว้ 

การทํารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซื้อหน่วยลงทุน ให้ถอืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อหน่วยลงทุน

นัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดส้ําหรบัสิน้วนัทําการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีกํ่าหนด หรอืในวนัหยดุทําการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อถดัไป ในราคา

ขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดส้าํหรบัสิน้วนัทําการซือ้ถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว  
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บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไป

เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

       ท่านสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ทํารายการผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ได้ทุกวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํสัง่ขายคนืใหค้รบถ้วน 

• ทํารายการผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

การทํารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายหน่วย

ลงทุนนัน้ ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดส้ําหรบัสิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายถดัไป ใน

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดส้าํหรบัสิน้วนัทําการซือ้ขายถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว  

บรษิทัจดัการจะดําเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนั

คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชีเงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วย

ลงทุน และจดัสง่ทางไปรษณียห์รอืนําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

         4.   กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

               บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ไดร้บั

อนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ อาจทําใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพือ่การลงทุนในต่างประเทศ 

(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น 

(4) กรณีที่มผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสาม

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(5) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ในรายละเอยีดโครงการจดัการตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอื

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง” 

(7) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหา

ในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถคํานวณ

มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อื

หน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

         5.   กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย   

   ลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

              การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)   บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิที่

ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการ 
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(2)   มคีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไมถู่กต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงาน

การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3)    มคีําส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์

ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ไมถู่กตอ้ง

นัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

ทัง้น้ี การเลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคืนข้างต้น บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่

ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

(2) เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็วา่มเีหตุจําเป็นทําใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ

เหมาะสม หรอืมเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะไมข่าย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไมร่บั

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่

ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีน้ีได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่ได้รบัผ่อนผนัจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต.วา่ดว้ยการลงทุนในหรอื

มไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน และการกําหนดอตัราส่วนการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์

ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดงักล่าวอย่างมนียัสาํคญั 

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้น้ี เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนใน

หลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแหง่เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ที่ทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอื

รบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ

(ค) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่

เหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

(ง) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัคํา

สัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนหรอืไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี 

(ก)  บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน้ี 

1. การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

ทัง้น้ี การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหรอืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตามทีร่ะบุใน

รายละเอยีดโครงการและหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 

หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คาํสัง่
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ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 

วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

       6.    วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

              ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอื่นทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได ้   

  ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

       ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ทํารายการผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํสัง่ทํารายการใหค้รบถว้นโดยระบชุื่อกองทุนเปิดตน้ทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

• ทํารายการผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไมว่า่กระทําผา่นช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็น

รายการของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้

ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยดุทําการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขายถดัไป 

         7.   ท่านจะได้รบัเงินปันผลหรือไม่และมีข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน? 

   บรษิทัจดัการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการเพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการดําเนินงาน เมื่อ

กองทุนมกํีาไรสะสมจนถึงงวดบญัชีที่จะจ่ายเงนิปันผลนัน้ หรอืมีการเพิ่มขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการดําเนินงานในงวดบญัชีที่จะ

จา่ยเงนิปันผลนัน้ (Realized Gain และ/หรอื Unrealized Gain) โดยจะจา่ยเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 1 ครัง้ และไม่ตํ่ากว่า 30% จากการ

เพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดําเนินงานในงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิปันผลนัน้ หรอือาจพจิารณาจ่ายจากกําไรสะสมเมื่อกองทุนมกํีาไร

สะสมจนถงึงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผล ทัง้น้ีตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมจ่า่ยเงนิปันผลในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  -   เงนิปันผลต่อหน่วยทีบ่รษิทัจดัการคาํนวณไดม้คีา่ตํ่ากวา่ 0.10 บาทหรอื 

  -  เมื่อนําเงนิปันผลต่อหน่วยลงทุนที่จะจ่ายในงวดบญัชนีัน้มาหกัจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัสิน้งวดบญัชนีัน้ แล้วมผีลทําให้มลูค่า

หน่วยลงทุนภายหลงัหกัเงนิปันผลต่อหน่วย มมีลูคา่ตํ่ากวา่มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย 

 ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

   (1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณีที่

ไดร้บัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

   (2) บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะจดัทําบญัชแีละแยกเงนิทีไ่มอ่าจจา่ยเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุนรวม และไม่

นําเงนิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

          8.  กองทุนน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร  

    ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างเสร ีนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนหน่วยลงทุน และผูโ้อนหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคํา

ขอโอนหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ีผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนกต็่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

          9.  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าสินทรพัยส์ทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้

จากช่องทางใด 

     เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสม 
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

         1. กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร 

    นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษแีละ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่ง

ไมจ่ํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้  ” ทุกครัง้ที่มกีารสัง่ซื้อ

หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํา

รายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีท่ํารายการนัน้ๆ ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความ

ประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซื้อคนื  อน่ึงเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย์ หรอืให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้มอบให้ และ/หรอื

วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็วา่เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้ แลว้แต่กรณี 

  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในระบบนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน

ของบรษิทัจดัการเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจบุนัและถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวธิกีารแจง้ และ/หรอืการดาํเนินการใดๆ 

เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการ

แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้น้ี เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

          2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใดภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 

       สทิธใินการไมไ่ดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกนิกวา่หน่ึงในสามหรอื

การไมน่บัคะแนนเสยีงในการลงมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการจะตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิ

ตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไมน่บั

คะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

สทิธใินการไมไ่ดร้บัเงนิปันผล 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนที่เกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณีทีไ่ดร้บั

ยกเว้น ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

          3.  ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง

ของบริษทัจดัการกองทุนเพ่ิมเติม 

     ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.principal.th 

          4. กองทุนน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือ อย่างไร 

 สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกํากบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

•   ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

      ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

 1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 
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 โทรศพัท ์02-470-5920  โทรสาร : 02-470-1996 

•   สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 

          (1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                        กรรมการ 

• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                             กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คณุจมุพล สายมาลา กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       

          (2) รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

         (3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) 

             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 54 กองทุน 

         (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) 

             มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,462,203,421.07 บาท 

         (5)  รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

 (6)  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•  คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2543 – 2545                   ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  

  พ.ศ. 2537 - 2541                    ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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  ประสบการณ์ทํางาน 

  พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                 ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

  พ.ศ. 2555 - 2558                    หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2548 - 2555                    หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2547 - 2548                    หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สํานกังานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2546 - 2547                    ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2544 - 2546                    นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2544                              Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

•    คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

    ประวตักิารศกึษา 

                พ.ศ. 2537 - 2538                     ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั            ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2539 - 2547           เจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํนกังาน ก.ล.ต. 

•    คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

     พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

     พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

     พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

     พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

•    คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2553 - 2557 นกักลยทุธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

•    คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

                  ประวตักิารศกึษา  

      พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

                  ประวตักิารทํางาน   

        พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

              พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 

              พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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•    คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2561 ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

                 พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

(7)   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่าง

ถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทนุรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

Website: www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 1.07 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขายและรบัซือ้

หน่วยลงทุน 

ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

             ** ไมร่วมคา่นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 15.65 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -39.24 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุ

ไว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 

2561 - 31 ธ.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 

2560 - 31 ธ.ค. 2560 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 

2559 - 31 ธ.ค. 2559 

เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.613 0.526 0.571 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.27 0.268 0.267 0.267 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.06 0.036 0.036 0.035 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.107 0.107 0.196 

2.    คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.202 0.116 0.073 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.169 0.112 0.068 

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่เกบ็รกัษาทรพัยส์นิต่างประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.033 0.004 0.005 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ 

    การขาย 

          - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

          - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา           26,008,851.06   94.64  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร              1,122,815.51   4.09  

 เงนิฝากสกุลต่างประเทศ                     362.63   0.00  

อ่ืนๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น                434,156.37   1.58  

 หน้ีสนิอื่น  (82,888.98)  (0.30) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ            27,483,296.59    100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน MILEBC02 LX-USD 

 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
   

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 1,123,178.14 4.09 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

               กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี  

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิ

ตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA+ 1,122,690.21 1,122,815.51 

2 เงนิฝากสกุล

ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA+ 362.63 362.63 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     
 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงาน

ส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2561 

นับจากวนั

เร่ิม

โครงการ 

(2 ก.พ. 50) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(28 ก.ย. 61) 

6 เดือน 

(29 มิ.ย. 61) 

1 ปี 

(29 ธ.ค. 60) 

3 ปี 

(25 ธ.ค. 58) 

5 ปี 

(27 ธ.ค. 56) 

10 ปี 

(26 ธ.ค. 51) 

มลูคา่หน่วยลงทุน 

(บาท) 
5.6892* 6.5099 6.6789 6.6182 5.7623** 8.7022*** 7.0894 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ 

โกลบอล คอมมอดติี้ 
-3.74% -12.61% -14.82% -14.07% -0.23% -8.15% -2.02% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) -1.26% -11.73% -14.38% -10.63% 0.45% -7.65% -0.14% 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) MLCX03TR Index (THB) 100.00% 

 *  NAV ณ วนัที ่28 ธ.ค. 2561 

 ** NAV ณ วนัที ่24 ธ.ค. 2558 

 *** NAV ณ วนัที ่24 ธ.ค. 2556 

 -  ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

             -  ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลกัจนถงึเดอืน พฤศจกิายน 2560 เป็นผลการดาํเนินงานของกองทุน UBS (RICI) 
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สรปุสาระสาํคญัของ MLCX CommodityEnhanced Beta Fund  (กองทุนหลกั) 

 

• ลกัษณะสาํคญัของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกั MLCX CommodityEnhanced Beta Fund   

MLCX CommodityEnhanced Beta Fund  เป็นกองทุนยอ่ยภายใต ้Torrus Funds SICAV, 

Luxembourg ซึง่มโีครงสรา้งการลงทุนแบบ Umbrella Structure และมเีงนิทุนผนัแปร  ทัง้น้ี  

Torrus Funds SICAV, Luxembourg ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้ขึน้โดย Luxembourg regulator - 

Co.thmission de surveillance du secteur financier (CSSF)  ประเภท UCITS ซึง่เป็นไป

ตามกฎเกณฑข์อง The European Co.thmunities (Undertakings for Collective Investment 

in Transferable Securities) Regulations 2010 

ประเทศทีจ่ดัตัง้ (จดทะเบยีน) ลกัเซมเบริก์ 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

วนัจดัตัง้ Torrus Funds 12 กุมภาพนัธ ์2547 

วนัทีอ่อกกองทุนหลกั 25 กนัยายน 2550  

วนัทําการซือ้ขาย เปิดใหท้ําการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการของกองทุนซึง่หมายถงึวนัทําการปกตขิอง

ธนาคารใน ลกัเซมเบริก์ 

สกุลเงนิ ดอลลารส์หรฐัฯ (USD) 

การจ่ายเงนิปันผล ไมม่ ี

บรษิทัจดัการ Merrill Lynch International ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้ทัง้หมดโดย Bank of America 

Corporation 

คูส่ญัญาสวอป Merrill Lynch International 

ทีป่รกึษากฎหมาย Arendt & Medernach 

ผูด้แูลผลประโยชน์ The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 

นายทะเบยีน ผูบ้รหิาร และตวัแทน

การโอน 

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 

ผูส้อบบญัช ี PricewaterhouseCoopers S.a.r.l 

 

• วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

มุง่หวงักําไรจากการลงทุนในระยะปานกลางถงึระยะยาว จากการลงทุนซึง่มผีลตอบแทนองิกบัดชันี MLCX 03 Total Return Index (“ดชันี

ฯ”) โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ เหนือกว่าดัชนี  Dow Jones-UBS CommodityIndex ซึ่งเป็นดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์

เปรยีบเทยีบ 

ตามนโยบายการลงทุน กองทุนหลกัมีผลการดําเนินงานที่อิงกบัการเปลี่ยนแปลงของดชันีฯ หกัด้วยค่าธรรมเนียมทัง้หมดที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม กองทุนหลกัไม่ได้ทําการลงทุนในส่วนประกอบของดชันีฯ หากแต่ได้เข้าทําสญัญาสวอป (Swap Agreement) เพื่อให้มี

ผลตอบแทนทีอ่งิกบัดชันีฯ  ในกรณีทีม่ลูคา่ของดชันีฯ ลดลง มลูคา่ของกองทุนหลกักจ็ะลดลงตามไปดว้ย  
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• ดชันี Merri l l  Lynch Commodi ty Index eXtra 03 Total  Return Index (MLCX 03 Total  Return Index) 

ดชันี MLCX 03 Total Return Index (MLCX03) เป็นดชันีการกระจายการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ โดยได้รบัการพฒันาโดย Merrill 

Lynch International ภายใต้กลุ่ม Bank of America Corporation ซึง่เป็นสถาบนัการเงนิชัน้นําในสหรฐัฯ โดยดชันีฯ ประกอบดว้ยสญัญา

ฟิวเจอรส์ในสนิคา้โภคภณัฑซ์ึ่งสะท้อนการกระจายการลงทุนไปยงัตลาดสนิคา้โภคภณัฑท์ัว่โลกและสญัญาฟิวเจอรส์ทีค่รบกําหนดอาย ุณ 

เวลาต่างๆ กนั  โดยสามารถแบ่งแยกสนิค้าโภคภณัฑไ์ดเ้ป็น 6 หมวดหลกั ไดแ้ก่ พลงังาน โลหะอุตสาหกรรม โลหะมคี่า ธญัพชื สนิคา้

การเกษตร และปศุสตัว์  สําหรบัการให้น้ําหนักในส่วนประกอบของดชันีฯ นัน้ คํานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาด

ของสนิคา้โภคภณัฑแ์ต่ละประเภท โดยม ีBofA ML CommodityResearch เป็นตวัแทนในการคาํนวณดชันีฯ  

ดชันีฯ MLCX 03 Total Return Index (MLCX03) เป็นดชันีที่ได้รบัการปรบัปรุงมาจาก ดชันี Merrill Lynch CommodityIndex eXtra 

(the "MLCX Index") เพื่อที่จะเป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS  ที่กําหนดให้มกีารจํากดัน้ําหนักการลงทุนสูงสุดในแต่ละหมวดของสนิค้า

โภคภณัฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันี โดยตวัดชันีมกีารลงทุนในสนิค้าโภคภณัฑ์ที่หลากหลาย และมกีารลงทุนในช่วงอายุสญัญาฟิว

เจอรส์ที่แตกต่างกนัในแต่ละสนิคา้โภคภณัฑ ์เพื่อรองรบักบัแนวโน้มราคาทีม่กีารเคลื่อนไหวทีต่่างกนัตามปัจจยัทางฤดกูาล รวมถงึมกีาร

กระจายความเสี่ยงในการเขา้ลงทุนสญัญาฟิวเจอรใ์นแต่ละสนิคา้โภคภณัฑ์ เป็นสดัส่วนในช่วง 15 วนัทําการแรกของเดอืน ซึ่งโดยก่อน

หน้าน้ี ดชันีสนิคา้โภคภณัฑค์อ่นขา้งจาํกดัการเขา้ลงทุนเพยีงช่วงระยะเวลาสัน้ๆเท่านัน้ 

•  นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัลงทุนในตราสารทุนซึ่งมกีารจดทะเบยีนหรอืซื้อขายในตลาดที่มกีารควบคมุโดยกฎระเบยีบในประเทศในกลุ่ม OECD (“กลุ่ม

การลงทุน”) และดําเนินการเข้าทําสญัญาสวอปผลตอบแทน (performance swap agreement) จํานวนหน่ึงสญัญาหรอืมากกว่ากับ

คู่สญัญาสวอป เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การลงทุน โดยคู่สญัญาสวอปจะส่งมอบผลตอบแทนของ MLCX03 Total Return Index แก่

กองทุน และกองทุนจะส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มการลงทุน รวมทัง้เงนิปันผลรบัและรายได้อื่นๆ (อาท ิรายได้จากการ

จําหน่ายสทิธใินการจองซื้อหุ้น) แก่คู่สญัญาสวอป  จากการดําเนินการดงักล่าว ทําใหผ้ลตอบแทนของผูล้งทุนไม่ได้องิกบัผลตอบแทน

ของกลุ่มการลงทุน   

•   ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัของกองทุนหลกั 

ความเส่ียงจากการลงทุน: กองทุนหลกัมคีวามเสีย่งจากการลงทุนซึ่งองิกบัดชันี MLCX03 Total Return Index จากการเขา้ทําสญัญาส

วอป  ดงันัน้ กองทุนหลกัจงึมคีวามเสีย่งทีม่อียูก่บัการลงทุนในตลาดสนิคา้โภคภณัฑ ์

กองทนุหลกัไมไ่ดร้บัความคุม้ครองเงนิลงทุน ทําใหผู้ล้งทุนมคีวามเสีย่งทีจ่ะไมไ่ดร้บัคนืเงนิลงทุนเตม็จาํนวน 

นอกจากน้ีทางผูพ้ฒันาดชันี อาจจะมคีวามขดัแยง้ผลประโยชน์กบัทางกองทุน เน่ืองจากมกีารซื้อขายสนิคา้ที่อยู่ในองคป์ระกอบของดชันี 

รวมถงึตราสารอนุพนัธท์ีท่างกองทุนมกีารทําสญัญา  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง Share Class ซึ่งไม่ไดเ้ป็นสกุลเงนิอ้างอิง อาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

และมาตรการควบคมุการแลกเปลี่ยนเงนิตรา  

ความเส่ียงจากคู่สญัญา: กองทุนมคีวามเสี่ยงจากคู่สญัญาสวอป ในกรณีที่คู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใต้สญัญาส

วอปได้ ในการประเมินความเสี่ยงดงักล่าว ผู้ลงทุนควรพิจารณามาตรการการป้องกันทางด้านกฎเกณฑ์ที่กําหนดเกี่ยวกบัการวาง

หลกัประกนัของคูส่ญัญาเมื่อความรบัผดิชอบของคู่สญัญาภายใตส้ญัญาสวอปเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั 

ทัง้น้ี หลกัประกนัหมายถงึสนิทรพัยท์ีใ่ชส้่งมอบตามสญัญาสวอปและเป็นสนิทรพัยป์ระเภทที่ Co.thmission de surveillance du secteur 

financier (CSSF)  ยอมรบัใหใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัได ้ 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์: สญัญาสวอปมโีครงสรา้งเป็นตราสารอนุพนัธ ์อยา่งไรกด็ ีจุดประสงคข์องการใชส้ญัญาส

วอปกเ็พื่อทําใหก้องทุนหลกัสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการลงทุนได ้ โดยมไิดมุ้ง่หวงัการเกง็กําไร 

ความเส่ียงด้านกฎหมาย: กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีค่าดการณ์ไมไ่ดใ้นปัจจบุนัหรอืทีอ่าจเกดิขึน้จากการที่

สญัญาต่างๆ ไม่สามารถบงัคบัใช้ได้ในทางกฎหมายหรือไม่ได้มีการบนัทึกเอกสารอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดผลขาดทุนแก่

กองทุนหลกั  

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์: หน่วยลงทุนภายใตก้ลุ่ม Merr i l l  Lynch Internat ional และกลุ่มบรษิทัในเครอืเป็นผู้

ใหบ้รกิารต่างๆ แก่กองทุนหลกั ในฐานะหน่วยงานอสิระ และเพือ่การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ รายการต่างๆ 

ทัง้หมดระหวา่งกลุ่ม Merril l Lynch International และกลุ่มบรษิทัในเครอื และกองทุนหลกัจะกระทําทีร่าคาซึง่เสมอืนทํารายการกบั

บุคคลภายนอก (Arms Length  Pr ices) และเพื่อผลประโยชน์สูงสดุของผูถ้อืหุน้ของ Torrus Funds SICAV, Luxembourg 
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• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลกัของกองทุนหลกั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ภายใต้สญัญาจดัการกองทุน กองทุนหลกัจะจ่ายคา่ธรรมเนียมการจดัการใหแ้ก่บรษิทัจดัการเป็นรอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิในอตัรา

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.75 ต่อปี 

นอกจากน้ี  MLCX CommodityEnhanced Beta Fund จะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใหแ้ก่บรษิทัจดัการ (รวมทัง้ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

โดยอาจรวมถงึค่าใช้จา่ยในการทํารายการต่างๆ ซึ่งจะต้องเรยีกเกบ็ในอตัราปกตทิัว่ไปและเป็นค่าใช้จา่ยที่เกดิขึน้โดยบรษิทัจดัการตาม

หน้าทีภ่ายใตส้ญัญาจดัการกองทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะรบัผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ตวัแทนจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายช่วงเอง (โดยไม่หกัจากสนิทรพัย์ของ

กองทุนหลกั)  

ค่าธรรมเนียมการบริหารและค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

คา่ธรรมเนียมการบรหิารและค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะเรยีกเกบ็จากกองทุนหลกัไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนหลกั 

 



 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, LUX) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็

พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

 

 

 



 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, LUX) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คาํเตือน/ข้อแนะนํา 

 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรอง
ถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขายนัน้ 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการ
ลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีทางเวบ็ไซต ์www.principal.th 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่
มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจาํตวัของบคุคลดงักล่าวท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

• หนังสือชี้ชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัน้ี เป็นเพียงการสรปุใจความสาํคญัของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพ่ือความ
กระชบัและเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้น้ี ในการบริหารจดัการกองทุน บริษทัจดัการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทุนท่ีได้รบัอนุมติัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected 
Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถปุระสงคก์ารลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์นตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทั
จดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• บริษทัจดัการจะดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงใน
หลกัทรพัย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมูลดงักล่าวได้โดยสะดวกตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดท่ี website ของบริษัทจดัการ www.principal.th ทัง้น้ีผู้ลงทุน สามารถขอ
ตรวจสอบข้อมลูการลงทุนเพ่ือกองทุนรวมได้จาก website ของบริษทัจดัการข้างต้น 

• กองทุนรวมอาจ/หรือมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยการลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดท่ีถือหน่วยการลงทุนเกิน 
1 ใน 3 โดยสามารถตรวจสอบข้อมลูผ่านเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ(www.principal.th) 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและ

ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 

0-2686-9595 www.principal.th 

 
 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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