
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกต ัวในประเทศสหรฐัอ เมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวช ัน่ มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ  บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  (Hedging) 
โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน /หรือได้รบัเงินคืนต ํ่ากว่า
เงินทุนเริ่มแรกได้  

 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวมนี้ม ีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น   จึงเหมาะสมกบัผ ู้ลงทุนที่รบัความเสี่ยงได้ส ูงกว่าผ ู้ลงทุนทัว่ไป และผ ู้ลงทุนควรมีความเข้าใจใน
ความเสี่ยงของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน  และคาํนึงถึง
วตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผ ูล้งทุนเอง 

 ในกรณีที่กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวช ัน่  ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด 
ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม่ปกติผ ูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล ่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวช ัน่  เม ื่อเหน็ว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมนี้ เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผ ูล้งทุน และผ ูล้งทุนยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ  หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของ
บคุคลใดหรือกล ุ่มบุคคลใดที่ทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี่ยงอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้
ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต  และเมื่อมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวช ัน่ 
CIMB-Principal Global Innovation Fund (CIMB-PRINCIPAL GINNO) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 
 

ชื่อกองทุน 
 
 

กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ 
CIMB-Principal Global Innovation Fund  
(CIMB-PRINCIPAL GINNO)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

นโยบายการลงทุน 
 
 
 
 

กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอื กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) 
ต่างประเทศที่มนีโยบายลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทที่มกีารทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรอืได้รบัประโยชน์จาก
แนวโน้มนวตักรรม และ/หรอืเทคโนโลยใีหม่ และ/หรอืการบรโิภค หรอืพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และ/หรอืธุรกจิที่
เกี่ยวข้องกับประชากร และ/หรอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่บรษิัทจดัการเห็นว่า
เหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะลงทุนอยา่งน้อย 2 กองทุน ในสดัสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชกีองทุนละไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 79 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด
หรอืใหค้วามเหน็ชอบ  
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 
Exchange Traded Fund  หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra และ/หรอืตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก 
เงนิฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชน
ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทุนได ้(investment grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด  
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทุนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความ
เสีย่ง เป็นตน้ 
ในสว่นของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง  
เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาวา่ การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไมเ่ป็นไปเพือ่
ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย หรอืทําใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

 ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
และตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรก็
ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสาร 
ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหน้ีนัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชือ่ถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุน

ป้องกนัความ
เสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยน
ตามดลุยพินิจ

้ ั

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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เทา่นัน้  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน (classes หรอื 
sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนน้ีโดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึง่กองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณาเลอืก
ทดแทนกองทุนเดมิ จะตอ้งมนีโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ี และมคีุณสมบตัิ
หน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทนุน้ีในภายหลงั บรษิทั
จดัการจะดาํเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักลา่วเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมม่ ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล              : ม ี
ชนิดสะสมมลูคา่               : ไมม่ ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมม่ ี
ชนิดผูล้งทุนกลุม่              : ไมม่ ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ              : ไมม่ ี

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน 

 

 

 

มคูค่าข ัน้ต ํา่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ       : 5,000.00 บาท 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล             : 5,000.00 บาท 
ชนิดสะสมมลูคา่              : 5,000.00 บาท    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั             : 50,000,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุม่             : 1 บาท 
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ            : 1 บาท 

ไมก่าํหนด 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัที่จดทะเบยีนกองทุนรวม 
(ประมาณการ) 

วนัที ่16 มกราคม 2562 

 

วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562  
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม 

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

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุนของ
กองทุนอาจมสีภาพคลอ่งน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักลา่วไมไ่ดใ้นชว่งเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
กองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอเพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

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

4  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบ
ต่อมลูคา่ของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในชว่งทีบ่าทแขง็ กองทุนรวม
จะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแขง็และขายทาํกาํไรในชว่งทีบ่าทอ่อน กอ็าจได้
ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการบรหิารความเสีย่ง
จากดงักลา่ว ซึง่ทาํไดด้งัต่อไปน้ี 
- ป้องกนัความเสี่ยงท ัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเสี่ยงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
- อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผ ูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจากการป้องกนั
ความเสีย่งขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่
- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น
ความเสีย่งของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะ
ลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักาํไร หรอืขาดทุนจากการเคลือ่นไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะ
ใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพือ่คาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 
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ลกัษณะที่สาํคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีการกาํหนดประเภทของผ ูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 

เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป  และมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมนี้ม ีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

3,000 ลา้นบาท   ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกวา่จาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิลงทุนของโครงการ 

(3)   กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผ ูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 
- ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 
- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนทีล่งทุนไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลู

คา่ทีล่งทุนและทาํใหข้าดทุนได ้

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-R) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) : 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่
ตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-D) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) : 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธิ
พเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาํหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกวา่หน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  :  

เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัที่บรษิทัจดัการกําหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนสํารองเลี้ยงชพี 
กองทุนสว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชือ่ยอ่ : CIMB-PRINCIPAL GINNO-X) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  :  

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการดําเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจาก
การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้งทุน
พเิศษได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็
ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

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

(4)   ปัจจยัใดที่ม ีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผ ูล้งทุน ? 
-   การเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ

ประเทศทีล่งทนุ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทนุของผูล้งทุน 
- การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํใหก้องทุนรวม/เปิดน้ีมคีวามเสีย่ง
มากกวา่กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

- เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนทีล่งทุนไปลงทุนอยู ่ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

- กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนที่มแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน 
กองทุนจงึมคีวามเสีย่งที่กลยุทธ์การลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรพัย์ที่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของ
ผูจ้ดัการกองทุน อาจทําใหไ้มบ่รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection 
risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลกัทรพัย์ที่ลงทุนมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกจิ หรอืนโยบายภาครฐัไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการ
ลงทุน และคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสาํคญั 

 (5)  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุง่เน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
          กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต  ุกองทุนจะป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผ ูจ้ดัการกองทุน 

(7)   รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 มกราคม 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2563 

ประมาณไมเ่กนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
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(8) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็น 
      ระยะเวลาเท่าใด?  

ดชันี MSCI World NETR USD Index ในอตัราสว่น 100% 
ในการแสดงดชันีชีว้ดัผลการดําเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่า
สกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณ 50% และปรบัด้วยอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วนัที่คํานวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนที่ไม่ได้ทําสญัญาป้องกันความเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลีย่นประมาณ 50%  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบ
นโยบายการลงทนุทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/
หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื 
การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักลา่วอกี
ต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

ข้อกาํหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
     (1)  กองทุนรวมนี้ม ีวิธ ีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร   

IPO:  ทา่นสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นชว่ง IPO ระหวา่ง วนัที ่11 – 15 กุมภาพนัธ ์2562 ในเวลาทาํการ   
หลงั IPO: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิทั
จดัการจะเริม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตัง้แต่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2562 เป็นตน้ไป 
ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นวนัทีไ่มส่ามารถทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลือ่นเป็น
วนัทาํการถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

ทัง้น้ี ในช่วง IPO ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการได ้โดยสามารถดําเนินการไดจ้นถงึวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยสามารถนําเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ มาชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุนของ “ กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิ
ซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทางได ้ภายใน 2 วนัทาํการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน 
ท่านสามารถชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิด 
ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ โดยทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ 

บลจ.พรินซิเพิล และผ ูส้นับสนุนการขายอื่นๆที่บริษทัจดัการแต่งต ัง้ 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิเพือ่จองซือ้กองทนุเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ 
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ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ชื่อบญัชี บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัชี บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด  ์แอน เฮ้าส  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกัลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทนุ 
 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทาํการของประเทศ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน
(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทาํการขายหน่วยลงทนุ เพือ่
ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลือ่นวนัและเวลาทาํการขายหน่วยลงทุน
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักลา่วลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทกุแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา    
15.00 น. โดยบรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัที ่25 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บริษัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขาย
หลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัคํานวณราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ ? 
- ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศกาํหนด 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความ
เสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่
ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนดาํเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพือ่ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกอง
ทรพัยส์นิของบคุคลดงักลา่วและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และดาํเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจทาํใหบ้รษิทัจดัการ
และ/หรอืกองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account 
Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

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

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลู
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อยา่งไรกด็ใีนสว่นของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

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

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

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

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
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(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหวา่งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

(4) วิธ ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงือ่นไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน 

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

(5) กองทุนรวมนี้กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 

(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทาํการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัทาํการถดัไป  

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

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมนี้ม ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

 นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบั
แต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  
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(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้อาจถกูจาํกดัสิทธิในเร ื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 
 กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด 

 ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่
นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 

 บรษิัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผ ูล้งทุนอย่างไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
 ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกาํกบัและดแูลการปฏบิตังิาน  

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

 ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
โทร.02-470-5920 

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

(4) การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าส ู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่อย่างไร ? 

ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป) 

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

(2)  รายชื่อผ ูบ้ริหาร  

 นายจุมพล สายมาลา   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 นายต่อ  อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
 คุณโช ซ ูฮุน, CPA ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
 นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA    ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 นายวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
 คุณกุณฑรีา พรโรจนางกรู หวัหน้าฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 
 
 



กองทนุเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่   11 

 (3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561) 
มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 54 กองทนุ 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 28 ธนัวาคม 2561) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,462,203,421.07 บาท 

(5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

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

(6)   รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุน 

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

 คณุวิทยา เจนจรสัโชติ , CISA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ.2549-2550    ปรญิญาโทการบรหิารธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ.2548-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ.2539-2547                         เจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํนกังาน ก.ล.ต 
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 ดาราวรรณ ประกายทิพย ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ.2551 – 2552  ปรญิญาโท สาขาบรหิารการเงนิ จาก Eramus University 
พ.ศ.2547 – 2551             ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                 
ประสบการณ์ทาํงาน  
 พ.ศ.2558 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
 พ.ศ.2557 - 2558  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายบรหิารการลงทุนสว่นบุคคล, บล.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
 พ.ศ.2553 - 2555  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

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

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

 นาย ปณิธิ จิตรีโภชน์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประสบการณ์ทาํงาน  
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557  นกักลยุทธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชือ่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 นายวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
ประวตักิารทาํงาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561  ผูจ้ดัการกองทนุฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็  

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

(7)   ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคาร 

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

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผ ูด้แูลปรบัปรงุรายชื่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595 ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

(9)    ใครเป็นผ ูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกาํหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

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

(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  6.22 ต่อปีของ NAV 

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

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

 
- 
- 

1.605 
- 
- 
- 

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

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

 
- 
- 

0.321 
- 
- 
- 

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

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

 
- 
- 

0.0321 
- 
- 
- 

2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ของ NAV 
o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 
o การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการขาย 
- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิ 1.07 ต่อปีของ NAV 

o คา่ธรรมเนียมผูต้รวจสอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 
o คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

คา่ธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 

NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้หมด ทัง้น้ี มลูคา่หน้ีสนิทัง้หมดไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 
ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของกองทุน ในกรณทีีม่กีารรบัคา่ธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนน้ีไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจา่ยคนื
ในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนน้ี (ถา้ม)ี 
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ค่าธรรมเนียมที่เร ียกเกบ็จากผ ูส้ ัง่ซื้อหรือ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
อตัราตามโครงการ อตัราที่เกบ็จริง 

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

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

 
- 
- 

1.50 
- 
- 
- 

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

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

 
- 
- 

ยกเวน้ 
- 
- 
- 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงือ่นไขการขาย และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซือ้ขาย

หน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนื

เมือ่เลกิกองทนุ 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย
ทะเบยีนดาํเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

คา่ธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดไวแ้ลว้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่คา่ธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบไมน้่อยกวา่ 60 วนั 



 

 
 

ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซื้อ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อิโนเวช ัน่  

 (ประจาํปี 2562) 
(TH, US, UK) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบชูา 
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต ์
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต ์
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยุดทาํการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต ิ
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัหยุดทาํการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบชูา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบชูา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกรู 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 
 



 

 
 

ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซื้อ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อิโนเวช ัน่ 

 (ประจาํปี 2562) 
(TH, US, UK) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ  
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดทาํการของประเทศองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 
 กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวช ัน่ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย ์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล  จาํกดั จึงไม่ม ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  โกลบอล 
อินโนเวช ัน่ ทัง้นี้ ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวช ัน่  ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการ
เงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

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

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

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ  ที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก ําหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะ
สามารถกาํกบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทาํการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ได้รบัการ
แต่งต ัง้จากบริษทัจดัการ 

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อม ูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ที่บริษทัจดัการและผ ู้สนับสนุน
การขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร   ซีไอเอม็บี 
ไทย  ชัน้  16 ถน น หล ังส วน  แ ขว งล ุม พิ นี   เข ต ปทุม ว ัน  ก ร ุง เทพฯ  10330 โท รศ ัพท์  :  0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.co.th 

 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัที่ 30 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


