
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 3 ส้ินสดุวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี, CIMB - Principal Global Opportunity Fund (ช่ือย่อ : CIMB 
-PRINCIPAL GOPP) โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ีลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund 
(กองทุนหลกั) ท่ีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรทุนทัว่โลก ดงันัน้ กองทุนหลกัจึงมีควำมเส่ียงใน
สกลุเงินต่ำงประเทศท่ีกองทุนเข้ำลงทุน เช่น ดอลลำรส์หรฐัฯ รวมถึงสกลุเงินอ่ืนๆ ตำมท่ีกองทุนเข้ำลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี ลงทุนใน Master Fund ต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจึงอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Hedging) ของสกลุ เงินบำทและดอลลำรส์หรฐัฯ รวมถึงสกลุเงินท่ีเก่ียวข้อง 
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดักำร ดงันัน้ กองทุนจึงอำจได้รบัผลกระทบจำกสกลุเงินท่ีลงทุน ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบั
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต ำ่กว่ำเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรพอรต์กำรลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจำรณำจำกสภำวะตลำดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทำงรำคำหลกัทรพัย ์
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียง เป็นต้น ดงันัน้ กองทุนจึงมีควำมเส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน จึงเหมำะสมกบัผู้ลงทุนท่ี
ต้องกำรผลตอบแทนสงูและสำมำรถรบัควำมเส่ียงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจำกกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิ ต้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเส่ียงท่ีทำงกำรของ
ต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลบัเข้ำมำในประเทศ ซ่ึงอำจ
ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี ไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด ผู้ลงทุน
อำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำเวลำท่ีก ำหนดในหนังสือชี้ชวน 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนอำจได้รบัเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรินซิเพิล ออพพอรท์ูนิต้ี เม่ือเห็นว่ำกำรลงทุนใน
กองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อสงสยั
ให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• กำรท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้อนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี เมื่อวนัท่ี  18 เมษำยน 2560  
มิได้เป็นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงควำมครบถ้วน
และควำมถกูต้องของข้อมูลในกำรเสนอขำย และมิได้เป็นกำรประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม 

•  บริษทัจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน 
พรินซิเพิล จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรทู์นิต้ี 
Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP) 
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ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน 

 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี 

Principal Global Opportunity Fund  

(PRINCIPAL GOPP)  

ประเภทโครงกำร กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GOPP-R) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GOPP-A)  

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GOPP-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GOPP-C) 

ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งั
ไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแหง่
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีวคือ 
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย 
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จดัตัง้ตามระเบียบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภ า ย ใต้ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้องของประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations 
of Securities Commission (IOSCO)   

บรษิัทจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปที่ประเทศลกัเซมเบิร์ก  โดยใช้เงินสกุล
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงนิหลกั ในขณะที่กองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
ในหลายสกุลเงนิเช่น ดอลลาร ์สหรฐั (USD) ยูโร (EUR) โครนสวเีดน (SEK) เป็นต้น และบรษิทัจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศ
ลกัเซมเบริก์ และ/หรอืเปลีย่นแปลงสกุลเงนิในภายหลงั  โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นส าคญั โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบและยินยอมให้
ด าเนินการแล้ว  ทัง้น้ี ในเบื้องต้นน้ีกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุล
เงินอื่นได้ บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกอ งทุนหลักตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 7 วนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ   

ส่วนที่เหลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครฐับาล 
รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอื
ของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) นอกจากน้ี 
กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ
หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัควำม
เส่ียงอตัรำ
แลกเปล่ียน
ตำมดลุยพินิจ
ของผูจ้ดักำร
กองทุน 
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กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) โดย
ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน , ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหาก
ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไมป้่องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

 

 

มคูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 5,000.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดสะสมมลูคา่    : 5,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

 

ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

 

วนัที ่18 เมษายน 2560 

วนัที ่23 พฤษภาคม 2560 
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ควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1. ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (Market Risk)  

ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มูลพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อ
ก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน  โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตาม
ปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารของกองทุน
อสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมไ่ดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร ก อ งทุ น  Morgan Stanley Investment Funds Global 
Opportunity Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3. ควำมเส่ียงทำงธรุกิจ  (Business  risk): 

คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น 
ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผูอ้อกตราสาร
หน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ ัน่ใจในคณุภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน 
และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิัทผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะห์
ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุน 

   4. ควำมเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมอในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :   

กองทุนได้มกีารวเิคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

 5. ควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่ง
ของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้
ลงทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได้ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้
การวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี้     4 

 

     ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  ? 

5,000 ลา้นบาท    

(3)   กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด ? 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวน
และรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศไดแ้ละผลตอบแทนในระยะกลางถงึระยะยาว 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนใน ตราสารหน้ีทัว่ไป 

• ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการ
ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศไดแ้ละผลตอบแทนในระยะกลางถงึระยะยาว 

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

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GOPP-R) : (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไมต่อ้ง
เสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

• ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GOPP-A) :  

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

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GOPP-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามที่
กรมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GOPP-C) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่บรษิัทจดัการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนส่วนบุคคล และผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  
เป็นต้น โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) (บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธสิ าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเท่านัน้)   

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด ทัง้น้ี บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทั
จดัการ ใหท้ราบ  ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้งทุน ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูล้งทุน 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

• การเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุนเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน โดยผูจ้ดัการ
กองทุนสามารถปรบักลยทุธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน และ

ค ำถำม-ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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ค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั สว่นที่เหลอือาจลงทุนในตราสารทางการเงนิ ตราสารแหง่หน้ี อื่นๆ และ/หรอืเงนิฝาก 
รวมทัง้หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบให้
กองทุนลงทุนได ้

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนไทยและ/หรอืกองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิม่ประสทิธภิาพใน 
การบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น จงึเหมาะกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการ 
ผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทีล่งทุนในกองทุนรวมทัว่ไป 

• กองทุนและ/หรอืกองทุนหลกัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุน
รวมน้ีมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกวา่จงึมกี าไร/
ขาดทุนสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบั 

ความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่ง
ทีก่ลยทุธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจท าใหไ้ม่
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ี่
ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ หรอืนโยบายภาครฐัไมเ่ป็นไป
ตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผูล้งทุนควรพจิารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถงึประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง  

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกดิ 

   วกิฤตการณ์ทีท่ าใหก้องทุนไมส่ามารถน าเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัเงนิคนืตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(5)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 

          ไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

    (6)   นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนหลกัมีข้อแตกต่ำงกบันโยบำยกำรลงทุนและหลกัเกณฑข์องไทยอย่ำงไร ? 

เน่ืองจากกอง Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั) มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 70 ของมูลค่าทรพัยส์ุทธ ิแต่การจดัประเภทกองทุนเป็นตราสารทุนในขณะที่เกณฑ์ไทยก าหนดว่ากองทุนตราสารทุนต้องม ี
net exposure ในตราสารทุน ≥ 80% ของ NAV อย่างไรก็ดเีน่ืองจากกองทุนไทยเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว ประกาศที่ ทน. 55/2559 อนุญาตให้กองทุน Feeder Fund สามารถก าหนด
ประเภทกองทุนตามชื่อหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนหลกัได ้ 
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หมายเหต ุกองทนุจะปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 

(7) กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 

      ระยะเวลำเท่ำใด?  

ดชันีชี ้ MSCI All Country World Index  ซึง่เป็นดชันีชี้วดัเดยีวกบักองทุนหลกัทีล่งทุนและในการแสดงดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงาน
ดงักล่าว บรษิทัจะแปลงคา่เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน ณ วนัท าการที่
ค านวณ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรอืสดัส่วนของตวัชีว้ดัดงักล่าวใหแ้ก่ส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
และผูล้งทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ ส านักงานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนุนการขายและรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ  

   (8)    เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่ำงไร ? 

         กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

   (9)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่28 เมษายน  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่28 เมษายน 2561 
ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 

     (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร   

ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 

•   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุนเปิด 
พรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์ูนิตี้ โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์ูนิตี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์ูนิตี ้

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอน เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
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การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยได้รบัความเหน็ชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าว
อยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 
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(4) วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร? 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห.์ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร ? 

ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได้จำกช่องทำงใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวันท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 2 วนัท าการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด 
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• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 

• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดแูลการปฏบิตังิาน  

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 ่: ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์(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 

(4) กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่  

        อย่ำงไร ? 

ไมม่ ี

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

(1) รำยช่ือคณะกรรมกำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 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) รำยช่ือผู้บริหำร  

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

(3)  จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2562) 

             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 55 กองทุน 

   (4)  มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 66,505,681,456.58 บาท 
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   (5)  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

• 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)   รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 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) 

•   คณุวิทยำ  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. 

•    คณุดำรำวรรณ ประกำยทิพย ์

 ประวตักิารศกึษา 

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

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

•    คณุวิริยำ 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) 

•     คณุธนำ เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

      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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 (7)   ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 ธนาคาร 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

 (8)  ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้กำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป  
 อย่ำงถกูต้อง? 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

  (9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษำทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดักำรให้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว้? 

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

 นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย  
 ลงทุนดว้ย 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website: www.principal.th 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผูซ้ื้อหรอืผูถื้อหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวม 

 
 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ี
ระบไุว้ใน
โครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี 

1 พ.ค. 2561 -  

30 เม.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 

23 พ.ค. 2560 -  

    30 เม.ย. 2561 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้ 

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 
 ไมเ่กนิ 5.35 2.1952 2.107 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดสะสมมลูคา่  

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 

ไมเ่กนิ 1.61 

ไมเ่กนิ 1.61 

ไมเ่กนิ 1.61 

ไมเ่กนิ 1.61 

 

ไมม่ ี

1.6050 

ไมม่ ี

1.6050 

 

ไมม่ ี

1.508 

ไมม่ ี

1.508 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดสะสมมลูคา่  

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

ไมเ่กนิ 0.11 

ไมเ่กนิ 0.11 

ไมเ่กนิ 0.11 

ไมเ่กนิ 0.11 

 

ไมม่ ี

0.0321 

ไมม่ ี

0.0321 

 

ไมม่ ี

0.030 

ไมม่ ี

0.030 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดสะสมมลูคา่  

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

ไมเ่กนิ 0.54 

ไมเ่กนิ 0.54 

ไมเ่กนิ 0.54 

ไมเ่กนิ 0.54 

 

ไมม่ ี

0.5350 

ไมม่ ี

0.5350 

 

ไมม่ ี

0.503 

ไมม่ ี

0.503 

2.  คา่ใชจ้า่ยอื่น ไมเ่กนิ 3.09 0.0231 0.066 

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0015 0.002 

o คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0102 0.010 

o คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ไมม่ ี ไมม่ ี 0.006 

o  คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0002 0.001 

o  คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไมเ่กนิ 1.07 

ไมเ่กนิ 1.07 

 

ไมม่ ี

0.0112 

0.037 

0.010 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จำ่ยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 

รอ้ยละ 1.50 

- 

- 

ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 

ยกเวน้ 

- 

- 

ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (กรณีเป็นกองทุน
เปิดปลายทาง) 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 

ตามเงื่อนไขการขายและ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (กรณีเป็นกองทุน
ตน้ทาง) 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีก
เกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีก
เกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีก
เกบ็ 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
                 ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 34.33 

• Port Folio Duration : 0.0000 

• ผลขำดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -21.84 

 

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 เมษำยน  2562 

    มลูค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร            54,034,636.12   1.69  

 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ                   8,792.92   0.00  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่ำงประเทศ       

 หน่วยลงทนุตราสารทนุต่างประเทศ*2        3,157,387,561.08   99.04  
อ่ืนๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่  108,874,143.75   3.42  

 หนี้สนิอื่น  (132,195,117.86)  (4.15) 
มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ        3,188,110,016.01    100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้ 

  
*2 หน่วยลงทุนในกองทุน MSGOPPZ LX Fund 

 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รำยงำนสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตรำสำร 
มลูค่ำตำม   
รำคำตลำด % NAV 

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

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 54,043,429.04 1.70 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

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

 
 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 53,946,598.10 54,034,636.12 
2 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิ

ต่างประเทศ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 8,349.43 8,792.92 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 

 สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

   - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดชันี M1WD Index 100.00% 

   * NAV ณ วนัที ่30 เม.ย 2562 

       - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสดุ  
ณ วนัท่ี 30 เม.ย 2562 

นับจำกวนัเร่ิม
โครงกำร 

(23 พ.ค. 2560) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั 

3 เดือน 
(25 ม.ค. 2562) 

6 เดือน 
(26 ต.ค. 2561) 

1 ปี 
(27 เม.ย. 2561) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)     

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

ชนิดจา่ยเงนิปันผล N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมลูคา่ 12.811* 11.0792 10.8375 11.9825 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 12.8959* 11.0789 N/A N/A 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอรท์นูิตี้     

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

ชนิดจา่ยเงนิปันผล N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมลูคา่ 13.64% 13.13% 16.41% 6.50% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 20.01% 13.88% N/A N/A 

ตวัชีว้ดั (Benchmark)     

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

ชนิดจา่ยเงนิปันผล N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมลูคา่ 4.86% 9.87% 5.38% 6.33% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 7.61% 9.87% N/A N/A 
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ตำรำงแสดงวนัหยุดท ำกำรซ้ือ / ขำยคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี 

 (ประจ ำปี 2562) 
(TH, LUX, US, SG) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
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 สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร์ 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน
พระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
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ตำรำงแสดงวนัหยุดท ำกำรซ้ือ / ขำยคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี 

 (ประจ ำปี 2562) 
(TH, LUX, US, SG) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำร

กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี ทัง้น้ี 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 

• บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษัทจดักำรได้ท่ีบริษัทจดักำร และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษัทจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษัทจดักำรจะ
สำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำร
หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำร
แต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร 

• ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุน
กำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ที ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร   ซีไอเอม็บี 
ไทย ชั ้น  16 ถนนหลังสวน  แขวงลุมพิ นี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.th 

 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2562 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


