
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  
Principal Global Equity Fund (PRINCIPAL GEF) 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล เอคควิต้ีส,์ CIMB-Principal (FAM) Global Equities Fund (ช่ือย่อ : CIMB-
PRINCIPAL (FAM) GEF) การเปล่ียนช่ือมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของ
มลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน 
ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมี        
ความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป และผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจใน
ความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และค านึงถึง
วตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุน
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน      
และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.ได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบคุคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความ
เส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศ
ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยั
ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 6 ส้ินสดุวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้  
Principal Global Equity Fund 

(PRINCIPAL GEF)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และ/หรอื กองทุน Exchange 
Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยสามารถลงทุนไดใ้นภูมภิาคต่างๆทัว่โลก หรอืในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุน
เฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมภิาค และหรอืกลุ่มธุรกจิ (Sectors) โดยขึน้อยูก่บัสภาวะการลงทุนหรอืการ
คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม  โดยบรษิัท
จดัการจะลงทุนอยา่งน้อย 2 กองทุน ในสดัสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชกีองทุนละไม่เกนิกวา่รอ้ยละ 79 ของ
มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 
Exchange Traded Fund และ/หรอืตราสารหน้ีที่มลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศ
และ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(investment grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
นอกจากน้ี กองทุน อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัุประสงค์เพื่อป้องกนัความ
เสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิลงทุน
ในต่างประเทศ 

ในส่วนการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non 
Investment Grade) และตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสาร
ทีไ่ม่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  ทัง้น้ี กองทุนอาจมไีวซ้ึ่ง      ตราสารที่มอีนัดบั
ความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้เฉพาะกรณีที่ตราสารนัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund  
หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัยส์นิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได ้หรอืกลบัมา
เป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ให้เป็น
ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน อนึ่ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการหรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว  

*ทัง้น้ี กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ได้มีการเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของ
กองทุนจากกองทุน Feeder Fund เป็นกองทุน Fund of Funds มีผลตัง้แต่วนัที ่24 มิถนุายน 2562 
เป็นต้นไป 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราคาแลกเปล่ียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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การป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงนิ
ลงทุนในต่างประเทศ 

นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล 

ไมม่ ี

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน (ครัง้แรก) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 2,000.00 บาท     

ชนิดสะสมมลูค่า   : 2,000.00 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน (ครัง้ถดัไป) 

ไมก่ าหนด 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน
รวม 

26 มนีาคม 2557 

 

7 พฤษภาคม 2557 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสีย่งที่เกดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง เช่น ภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั 
เพื่อก าหนดสดัสว่นการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตาม
ปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบ
ต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่ไมส่ามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุนของ
กองทุนอาจมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมไ่ดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อ
มลูคา่ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะได้
เงนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้
กวา่เดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ท าได้
ดงัต่อไปน้ี 
- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนั 
  ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น
ความเสีย่งของคา่เงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าคา่เงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง 
ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที่ลงทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัจดัการจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedgingไมน้่อยกวา่รอ้ยละ90 ของมลูคา่เงนิ
ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว  
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ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 

 จ านวนเงนิทุนโครงการ 2,000 ลา้นบาท 

(3) กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

- ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 

- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดยยอมรบั
ความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทุน
และท าใหข้าดทุนได ้ 

- ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวน และรบัความเสีย่งของการ
ลงทุนในต่างประเทศได ้

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อยอ่ PRINCIPAL GEF-R) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไมต่อ้ง
เสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

2. ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ PRINCIPAL GEF-A) : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

3. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ PRINCIPAL GEF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด ทัง้น้ี บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกาศผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

4. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ PRINCIPAL GEF-C) : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุน
สว่นบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้ โดยเปิด
โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อยอ่ PRINCIPAL GEF-X) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอื    
ผูล้งทุนกลุ่มทีท่ ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางอเิลคทรอนิกส ์รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิใน
อนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้งทุนพเิศษได ้
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั
จดัการใหท้ราบ 
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 (4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

-  เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้แต่อยา่งไรกต็าม กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทุนในต่างประเทศ 

-  เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

-  กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดว้ย 

อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดจีากการลงทุน 
และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

(5) กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

ไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

(6) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนมีความเส่ียงต่างกนัอย่างไร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  : กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 90 

(7)  กองทุนน้ีมรีอบระยะเวลาบญัชอียา่งไร 

 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: 30 เมษายน  

วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : 30 เมษายน 2558 

(8) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? 

     ดชันี MSCI World Index (Total Return) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
เงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน  

ในการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได้ 

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื 
ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การ
เปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดย
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลา
ทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได้ 
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  ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.  
ซึง่ท่านสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได ้ตามเวลาเปิดท าการ  โดยกรอกใบจองซื้อใหค้รบถ้วนและแนบเอกสาร
หลกัฐานในการจองซื้อ พรอ้มช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยช าระเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอื
วธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีที่ท่านช าระเงนิค่าซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต์  โดยเชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่
ตามวนัที่ที่ส่งค าสัง่ซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ. พรินซิเพิล จ ากัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศพัทข์องท่านลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไมถ่อืวา่เป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนด
ต่อไป 

• ท ารายการผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที่ www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอรม์ขอใช้บรกิารผ่าน
เวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือ    
รบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจาก
บรษิทัไดต้รวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิาร
ทราบ ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซือ้ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” หลงัจากนัน้
บรษิทัจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทั
จดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้ถือรหสัประจ าตัวต้องเก็บรกัษาไว้เป็นความลบั      
ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ในกรณีที่บุคคลที่มใิช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการผ่านทาง
ระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

• ผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษัทจดัการ ตามเวลาเปิดท าการของบริษัทจดัการ ที่หมายเลขโทรศัพท ์ 
02-6869595 หรอืที่อาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ 
“การเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมตีวัตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนท ารายการ   
ทุกครัง้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว 
ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทุนเปิด 
พรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

 

 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอ่ืนๆท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

http://www.principal.th/
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บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอ่ืนๆท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธรุกรรม
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ท่านสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ท ารายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนื ตามเวลาเปิดท าการ โดยกรอกรายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืให้
ครบถว้น 

• ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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• ผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ หมายเลข 0-2686-9595 หรอืทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต 

บริษัทจดัการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่           
วนัค านวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเข้าบญัชีเงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน และจดัส่ง
ทางไปรษณียห์รอืน าสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ อาจท าใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 

(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น 

(4) กรณีที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(5) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปรง่ใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ในรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวมตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่   
ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยดุขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืข้อ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง”   

(7) กรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
การบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน
และชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี การเลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืข้างต้น บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ 

บรษิทัจดัการอาจไมข่าย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย ลงทุนทีไ่ดร้บั
ไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ 

(2)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไป น้ี โดยได้รบัความเหน็ชอบจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก)  มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) 
หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิหน่ึงวนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังาน   

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุน
รวมอยา่งมนียัส าคญั  

(ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์
ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแหง่เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข)  มเีหตุการณ์ที่ท าใหไ้มส่ามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบั
โอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค)  มเีหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือ
การควบคมุของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี 

(ก)  บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปน้ี 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่
วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษิทัจดัการไมส่ามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

ทัง้น้ี การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหรอืไมส่บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามที่ระบุในรายละเอยีด
โครงการและหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอื
เพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื 
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการ
ตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปได ้

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได้
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้   10 
 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงัน้ี 

• ผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื 

• ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

• ผา่นระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ หมายเลข 0-2686-9595 หรอืทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต 

• ผา่นช่องทางอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)  การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(2)  การโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3)  การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได้ 

ทัง้น้ีผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบยีน
หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์  

ทัง้น้ี ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดต้่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุนในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือห น่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด? 

ท่านสามารถติดตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนไดภ้ายใน 2 วนัท าการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ให้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดย
สมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัช้า 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร 

 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่
จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานได ้ เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ท า
รายการนัน้ๆ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนงัสอืเพื่อรบัรองสทิธกิารถอืหน่วย
ลงทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร 

 กองทุนรวมน้ีห้ามมใิหบุ้คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด อยา่งไรกต็าม ในกรณีที่บุคคลใดหรอื
กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอื
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บรษิทัหลกัทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่ม
บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

(3) ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษทัจดัการกองทุนเพ่ิมเติม 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.principal.th 

(4) กองทุนน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ   
ตลอดจนวิธีการเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือ อย่างไร 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนมาไดท้ี่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัการปฏบิตังิาน  

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 จากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: ฝ่ายบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ  

เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท ์: (02) 470 5920, โทรสาร : (02) 470 1996 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 

• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                             กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                    กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คณุจมุพล สายมาลา                                 กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์           ประธานเจา้หน้าที่พฒันาธุรกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA           ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA          หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร                     หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

 (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

            มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 55 กองทุน 

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

      มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 66,505,681,456.58 บาท 
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   (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน      

         (6)   รายช่ือผู้จดัการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562)  

•   คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

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

พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

•   คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

                ประวตักิารศกึษา 

                พ.ศ. 2537 - 2538                      ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                ประสบการณ์ท างาน 

                พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั   ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

                พ.ศ. 2539 - 2547  เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านกังาน ก.ล.ต. 
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•    คณุดาราวรรณ ประกายทิพย ์

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2551 - 2552 ปรญิญาโท สาขาบรหิารการเงนิ จาก Eramus University                         

 พ.ศ. 2544 - 2548                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                 

 ประสบการณ์ท างาน  

 พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

 พ.ศ. 2557 - 2558 ผูช้่วยผูอ้ านวยการ, ฝ่ายบรหิารการลงทุนสว่นบุคคล, บล.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 พ.ศ. 2553 - 2555 นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั  
(มหาชน) 

•    คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

                 ประวตักิารศกึษา 

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

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

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

 พ.ศ. 2543 - 2547  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  
       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

•    คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

•     คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ ส านกังานประกนัสงัคม 

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 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

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

(7)  รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

            ตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8)  ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่าง
ถกูต้อง 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)  ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้? 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-273-2997, 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื 

หน่วยลงทุนดว้ย 

 ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

 Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็
จากกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ) 

อตัราตามท่ีระบไุว้  
        ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค. 2561 
 - 30 เม.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค. 2560 
 - 30 เม.ย. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค. 2559 
      - 30 เม.ย. 2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได*้* ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21  0.9809 0.9833 0.9867 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ชนิดสะสมมลูค่า*** 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่
เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม***  
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

0.8561 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

0.8561 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

0.8546 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่
เปิดใหบ้รกิาร 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 

 
0.0380 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
0.0380 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
0.0379 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูค่า*** 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่
เปิดใหบ้รกิาร 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม***  
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.13 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.13 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.13 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.13 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.13 

 
0.0803 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
0.0803 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
0.0801 
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

2.  ค่าใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14    0.0065 0.0089 0.0141 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0059 0.0086 0.0136 
o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าประกาศ NAV ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0006 0.0003 0.0005 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

ไมม่ ี
ไมม่ ี

ไมม่ ี
ไมม่ ี

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

                  ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

 *** ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ปัจจุบนัชนิดสะสมมลูค่าเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 1.605, ชนิดผูล้งทุนกลุ่มเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.856 

     ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน: ปัจจุบนัชนิดสะสมมลูค่าเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.107, ชนิดผูล้งทุนกลุ่มเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.0803 

รายการปรบัค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ของชนิดสะสมมลูค่ามผีลตัง้แต่วนัที ่24 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

 
1.50* 

- 
- 

ยกเวน้ 
- 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 
ยกเวน้ 

- 
- 

ยกเวน้ 
- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(เกบ็เขา้กองทุน) ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54  0.1605 

 

 

* มผีลตัง้แต่วนัที ่24 มถุินายน 2562 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ล้ว 

 

 

    หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระ 
                            ของกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ ตามทีจ่่ายจรงิ รอ้ยละ 0.06 

 

• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 9.79 

• Port Folio Duration : 0.0000 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -17.81 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม 
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

    

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

 ค่านายหน้าจาก
การซ้ือขาย

หลกัทรพัย ์(หน่วย : 
บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้า
ทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 227,004.47 40.44 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 200,190.74 35.67 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮีย้น (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) 95,585.13 17.03 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 38,509.32 6.86 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 561,289.66 100.00 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน  2562 

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ    

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา 929,754,574.76  95.87 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ    

 เงนิฝากธนาคาร  43,496,587.75  4.48 

 เงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ 2,976,017.65  0.31 
อ่ืนๆ          

 ทรพัยส์นิอืน่  9,973.35  0.00 

 หนี้สนิอื่น  (6,384,313.48)  (0.66) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   969,852,840.03  100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน IDWR LN-USD 

 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม  
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*  
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 46,472,605.40 4.79 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 43,447,478.89 43,496,587.75 
2 เงนิฝากเงนิตรา

ต่างประเทศ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 2,976,017.65 2,976,017.65 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 

 สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

   - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดชันี MSCI World (แปลงเป็นสกุลบาท)  

   * NAV ณ วนัที ่30 เม.ย. 2562 

   ** NAV ณ วนัที ่7 พ.ค. 2557 

       - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลการด าเนินงานส้ินสดุ  
           ณ วนัท่ี 30 เม.ย 2562 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(7 พ.ค. 57) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 
(25 ม.ค. 2562) 

6 เดือน 
(26 ต.ค. 2561) 

1 ปี 
(27 เม.ย. 2561) 

3 ปี 
(29 เม.ย. 2559) 

5 ปี 
(25 เม.ย. 2557) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมลูคา่ 13.1510* 12.1824 12.0887 12.8133 10.2364 9.9997** 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมลูค่า 5.65% 6.93% 6.20% 2.66% 8.71% 5.63% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ตวัชีว้ดั (Benchmark)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมลูค่า 6.91% 7.84% 8.37% 5.49% 10.60% 6.89% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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กองทุนท่ีลงทุน 

ผลการด าเนินงานของกองทุน iShares MSCI World UCITS ETF (Inc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนทีล่งทุน (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2562) 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
เดิมกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  

(TH, UK, US, LUX) 
 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน   วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

 

เปล่ียนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
(TH, UK, US, GER) 

(มีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป) 
วนัที ่3 กรกฎาคม วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพ

ยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่26 สงิหาคม วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 กนัยายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 ตุลาคม วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, UK, US, GER) 

 -ต่อ- 
 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และองักฤษ  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา เยอรมนั และองักฤษ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ และเยอรมนั 
วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศเยอรมนั 

  วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้ (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บี-พรนิซเิพลิ (แฟม) โกลบอล เอควติีส้)์ โดยการเปลีย่นชื่อ 
                 กองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นต้นไป 
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รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี เป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุน
เปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิ
เพิล จ ากดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมลูการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล
การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ 
 
 

➢ 
 
 

➢ 
 
➢  

 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นเป็นเพียงช่ือของโครงการ แต่มิได้หมายความว่ากองทุนดงักล่าวจะมีการรบัประกนัเงินลงทุนเร่ิมแรกหรือ
ผลตอบแทนจากการลงทุน เพียงแต่บริษทัจดัการจะจดันโยบายการลงทุนของกองทุนโดยมุ่งเน้นท่ีจะคุ้มครอง เงินลงทุนเร่ิมแรกทัง้
จ านวนเท่านัน้ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและ
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั  ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน 
แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 


