
 

 

 

 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์, CIMB - Principal Global REITs Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL GREITs)           

โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์เป็นกองทนุรวมท่ีมีการลงทุนกระจกุตวัอยู่ในหมวดอตุสาหกรรม จึงมีความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุน

จาํนวนมาก 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

• ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และ

คาํนึงถึงวตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เม่ือนําเงินบาทไป

ซ้ือหลกัทรพัย์ ลงทุน บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลย

พินิจของบริษัทจดัการ ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการ

ป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จาํนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจ

ไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนหรือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงบางส่วนกไ็ด้ เน่ืองจากการใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงจะมีต้นทุนในการทาํธุรกรรม 

ทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ ดงันัน้ กองทุนจึงยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่า

กองทุนรวมอ่ืน  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย์ หรือ

ดชันีกลุ่มหลกัทรพัย ์หรือสินทรพัยอ่ื์นใด ท่ีเก่ียวข้องกบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ในไทย และหรือต่างประเทศกองทุนจึงมีความเส่ียง

เน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็

ได้ ดงันัน้ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้

ลงทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

•   ในกรณีท่ีกองทุน ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• การท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จดัตัง้และจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ เม่ือ22 กุมภาพันธ์ 2560 มิได้เป็นการแสดงว่า

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความครบถ้วนและความถกูต้องของข้อมูลในการเสนอ

ขาย และมิได้เป็นการประกนัราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้

ติดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมลูใน

หนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 3 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์

Principal Global REITs Fund (PRINCIPAL GREITs) 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์    1 

 

 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์

Principal Global REITs Fund (PRINCIPAL GREITs)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึง่ลงทุนในกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์(REITs)  และ/หรอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยต์่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  โดย

บรษิทัจดัการจจะลงทุนอยา่งน้อย 2 กองทนุ ในสดัส่วนกองทนุไมเ่กนิกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุน ทัง้น้ีในการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศจะเป็นตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ส่วนที่เหลอืกองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

เงินฝากธนาคารและ/หรอื หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของ

กองทุนอสงัหารมิทรพัย ์(REITS ETF) ที่จดทะเบยีนทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ    และ/หรอื ตราสาร

อื่นใดที่ใหส้ทิธใินการไดม้าหรอืที่มผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักล่าวขา้งตน้ หรอืกลุ่มของตราสาร/หน่วย

ลงทุนดงักล่าวขา้งต้น เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มนีโยบายเน้นลงทนุในหลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสาร

ข้า งต้น ที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นทัว่โลก หรือเป็นบริษัทที่มีรายได้หรือผลตอบแทนส่วนใหญ่จาก

อสงัหารมิทรพัย ์และ ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ

อื่น ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ 

ภาคเอกชน ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุน ประกาศกําหนดหรอืให้ความเหน็ชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้โดยความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้

ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade)    

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย,์ ทศิทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถงึค่าใช้จ่าย

ในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้   

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

(Hedging) ตามความเหมาะสมสาํหรบัสภาวะการในแต่ละขณะ ซึง่ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน และ

ปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงนิ ทิศทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน 

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้  

จา่ยไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก้ผูถ้อืหน่วยไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิน้สดุ

ตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลแลว้แต่

กรณีและจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไมท่ําใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล

นัน้ นอกจากน้ีในกรณีทีก่องทุนรวมไดร้บัประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิปันผลหรอืเงนิตอบแทนอื่นในลกัษณะ

เดยีวกนัจากการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมนําเงนิ

ดงักล่าวจา่ยเป็นเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอยา่งน้อย 1 ครัง้ในรอบปีบญัชทีีไ่ดร้บัประโยชน์

ตอบแทน โดยใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด 

(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ 

(2) หน่วยทรสัตต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ เสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัต์

เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 

(3) ตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัยต์่างประเทศทีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย ไม่วา่จะเป็น

นโยบายการลงทุน 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 
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การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

การลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หรอืหน่วยทรสัตต์าม (2) รวมกนัไม ่    

น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิ่าสุด ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนเพื่อจา่ยประโยชน์ตอบแทนจากการ

ลงทุนของกองทุนนัน้ 

(4) หน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่กีารลงทุนในอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทยไมว่า่จะเป็นการลงทุนโดยตรง 

หรอืโดยออ้มผา่นการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หน่วยทรสัตต์าม (2) หรอืตราสารตาม (3) รวมกนัไม่น้อย     

กวา่รอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธลิ่าสดุ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจา่ยประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน

ของกองทนุนัน้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมน้่อยกว่าผลลพัธท์ีค่าํนวณจากประโยชน์ตอบ

แทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้า่ยทุกประเภทในรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีทีก่องทุนรวมมกํีาไรสทุธหิรอืกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผล แต่รายการกําไร

สทุธหิรอืกําไรสะสมทัง้ 2 รายการดงักล่าวมยีอดเงนิน้อยกว่าจาํนวนเงนิปันผลที่คาํนวณได ้ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทนุรวมจา่ยเงนิปันผลเท่ากบัยอดกําไรสทุธหิรอืกําไรสะสมนัน้แล้วแต่จาํนวนใดจะมากกวา่ 

(2)  กรณีทีเ่งนิปันผลทีจ่ะจา่ยเมื่อคาํนวณแล้วเป็นจาํนวนเงนิน้อยกว่า 25 สตางคต์่อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

กองทุนรวมอาจงดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวกไ็ด ้ทัง้น้ี สาํหรบักองทุนรวมทีม่นีโยบายจา่ยเงนิปันผลมากกว่า 1 

 ครัง้ในรอบปีบญัช ีใหนํ้ายอดเงนิปันผลทีค่าํนวณไดน้้อยกวา่ 25 สตางคต์่อหน่วยลงทุนนัน้ไปรวมคาํนวณกบั

การจ่ายเงนิปันผลในครัง้ต่อไปของรอบปีบญัชเีดยีวกนัดว้ย 

(โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ) 
 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

(Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน 

มคูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

5,000 บาท 

 

ไมกํ่าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ

จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2560 

 

วนัที ่7 มนีาคม 2560 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะ

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มูลพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อ

กําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตาม

ปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 
 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารของกองทุน

อสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมไ่ดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์โดยเน้นสภาพคล่องเป็นสําคญั โดยคาํนึงถงึปรมิาณการซือ้ขายของ

กองทนุนัน้ เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 

 

3. ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (credit  risk): 

คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น 

ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผูอ้อกตราสาร

หน้ีไมส่ามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 

การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ ัน่ใจในคณุภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน 

และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะห์

ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนของกองทุน 
 

4. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่ง

ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยั

เหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนได้มกีารวเิคราะห์ความเสี่ยงทางดา้นปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่

ลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

 

 5. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิ

ต่างประเทศ จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) 

ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้

การวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

 

6.  ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์    4 

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้าดงักล่าวยอ่มทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

กองทุนจะกําหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวดั ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน 

เพื่อใหม้รีะบบที่เหมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี และในกรณีที่กองทุนลงทุนใน

ต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยงในส่วนน้ี ทัง้น้ี 

การป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว อาจทําให้กองทุนเสยีโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิม่ขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปใน

ทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลด

ความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธรุกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

 

7.  ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) : 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปร

อา้งองิ ทําใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีสว่นใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อกโดยบรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวาม

มัน่คงสงู และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายตุราสารเมื่อรอ้งขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคมุระดบัความ

เสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
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     ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

3,000 ลา้นบาท    

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

-   เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และนิตบิุคคลทีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และ/หรอืกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) รวมถงึหลกัทรพัยอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้งใน

หมวดอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ใน และ/หรอืต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตรา

สารของหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าวได ้

-   สาํหรบัเงนิลงทุนของผูม้เีงนิออมโดยเป็นเงนิลงทุนส่วนทีส่ามารถรบัความผนัผวนและความเสีย่งในระดบัสงูได ้เพื่อโอกาสไดร้บั

ผลตอบแทนทีด่ใีนระยะปานกลางถงึระยะยาวโดยเทยีบเคยีงกบัการลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทน Total Return ผา่นการลงทุนใน

หลกัทรพัย ์REITs หรอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

-  บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษ ี

-    ผูล้งทุนทีต่อ้งการโอกาสรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขที่

กรมสรรพากรกําหนด (โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ) 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?  

 - การเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทนุเป็นปัจจยัหลกัที่มผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน โดยผูจ้ดัการ  

 กองทุนสามารถปรบักลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดจีากการลงทุน และ 

 คํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นเป็นสําคญั ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงนิ ตราสารแห่งหน้ี อื่นๆ และ/หรอืเงนิฝาก  

 รวมทัง้หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบให ้

 กองทุนลงทุนได ้

- กองทนุรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน 

   โดยรวมของตนเองดว้ย 

- กองทนุน้ีลงทนุกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรม จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจาํนวนมาก 

- กองทุนรวมมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จงึเหมาะสมกบัผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเสีย่งไดสู้ง   

  กวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

- ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและผูล้งทุนควรพจิารณาความเหมาะสม 

  ของการลงทุน โดยคาํนึงถงึประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุนและฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง 

- เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ (REITs) หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

  อสงัหารมิทรพัย์ ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ ทําใหก้องทุนมคีวามเสีย่งของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คอื 

  ความเสีย่งด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง รวมถงึขอ้จํากดัต่าง ๆ ในประเทศที่กองทุนไทยไปทําการซื้อ 

  ขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทําใหม้ผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนไทย หรอือาจจะทําใหก้องทุนไทยไม่สามารถนํา 

  เงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัเงนิคนืตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

- กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนมนีโยบายลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จงึอาจมคีวามเสีย่งและความผนัผวนของราคาสงู 

  กวา่กองทนุรวมทัว่ไปที่มกีารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดงันัน้ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูของหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าว 

  เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนดว้ย 

- เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บักําไร 

  จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ 

  ป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกดิขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ  

  สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจที่ผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 

  หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิด้มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง ทําให้กองทุนรวมน้ีมคีวามเสี่ยง 

  มากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทุนสูงกวา่การ 

  ลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

- กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งที ่

  กลยุทธก์ารลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรพัย์ที่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจทําใหไ้ม ่

  บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถงึการคดัเลือกหลกัทรพัยท์ี่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมโีอกาสที่หลกัทรพัย์ที ่

  ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรอืนโยภายภาครฐัไม่เป็นไป 

  ตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

    (5)   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุกองทนุจะปอ้งกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 

       (6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา   

             เท่าใด?  

1.  ดชันี FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index 60% และ 

2.  ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Global REIT TR Index 40%   

ซึง่เป็นดชันีชี้วดัเดยีวกบักองทุนต่างประเทศทีล่งทุนและในการแสดงดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะแปลงคา่เงนิบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน ณ วนัทําการทีค่าํนวณ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรอืสดัส่วนของตวัชีว้ดัดงักล่าวใหแ้ก่สาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผู้

ลงทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และสาขาของผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซต์ของบรษิทัจดัการ  

       (7)  เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 

           กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

       (8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่ธนัวาคม  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)          กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

            ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 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 

ท่านสามารถชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิ

เพลิ  โกลบอล รทีส ์โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศของ

กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบั

ผลกระทบจากการรบัชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 
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(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื

บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ

ดําเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่กล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยได้รบัความเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว

อยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหวา่งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั

จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่งคําสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ

บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการของสปัดาห.์ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง

บรษิทัจดัการ 
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(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทําการ

ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 2 วนัทําการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั

จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มูลมูลค่าหน่วย

ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั

จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนบั

แต่วนัขายหน่วยลงทนุ/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ

จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบียนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่

นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 

• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่

ของบรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกํากบัการปฏบิตังิาน  

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

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

•   ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

      ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

 1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 

 โทรศพัท ์02-470-5920  โทรสาร : 02-470-1996 

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

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่  

        อย่างไร ? 

ไมม่ ี
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 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

         (1) รายช่ือคณะกรรมการ 

• คณุเอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                         ประธานกรรมการ 

• คณุวไิลพร ลิว่เกษมศานต์   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

• คณุบุญศกัดิ ์ เจยีมปรชีา     กรรมการอสิระ 

• คณุอเลฮานโดร เอลเรยีส เอทกึกอร ิโรดรเีกซ  กรรมการบรษิทั 

• คณุเปโดร เอสเตบนั บอรด์า   กรรมการบรษิทั 

• คณุอดศิร เสรมิชยัวงศ์    กรรมการบรษิทั 

• คณุจมุพล สายมาลา    กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       

          (2) รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา              ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA    ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA               หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร               หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

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

             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 54 กองทุน 

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

             มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,462,203,421.07 บาท 

         (5)  รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

•  

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

 (6)  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•  คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

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

http://www.cimb-principal.co.th/article_go.aspx?id=424f0fda-46a0-41f3-89e5-14e7c8a7611d
http://www.cimb-principal.co.th/article_go.aspx?id=278dcaa2-43c0-43ba-89be-fc64d9434c71
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  พ.ศ. 2537 - 2541                    ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  ประสบการณ์ทํางาน 

  พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                 ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

  พ.ศ. 2555 - 2558                    หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2548 - 2555                    หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2547 - 2548                    หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สํานกังานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2546 - 2547                    ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2544 - 2546                    นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2544                              Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

•  คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

    ประวตักิารศกึษา 

                พ.ศ. 2537 - 2538                     ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั            ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

•   คณุดาราวรรณ ประกายทิพย ์

ประวตักิารศกึษา 

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

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

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2557 - 2558  ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ, ฝ่ายบรหิารการลงทุนสว่นบุคคล, บล.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

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

•   คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

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

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

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

     พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

•  คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

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



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์    12 

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

•   คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

                  ประวตักิารศกึษา  

      พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

                  ประวตักิารทํางาน   

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

              พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 

              พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

•   คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

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

 (7)   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

             หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป

อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)    ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

Website: www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อ หรอืผูถื้อหน่วยลงทุน หรอืกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.50 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขายและรบัซือ้

หน่วยลงทุน 

ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

               ** ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 3.62 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -8.95 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุ

ไว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2561 

 - 31 ธ.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 7 มี.ค. 2560 

 - 31 ธ.ค. 2560 

เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ

การได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 1.988 1.727 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.605 1.319 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.032 0.026 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.321 0.264 

2.    คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.09 0.03 0.118 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี 0.010 

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.003 0.003 

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 0.008 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ 

    การขาย 

          - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

          - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมม่ ี

0.017 

0.097 

ไมม่ ี
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณการได้ อตัราตามโครงการ  เรียกเกบ็จริง 

 - คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ    0.00%  

 

 
ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

 ค่านายหน้าจากการ

ซ้ือขายหลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท)  

 ร้อยละของค่า

นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 162,540.03 49.15 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 81,517.33 24.65 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย ) จาํกดั (มหาชน) 61,471.79 18.59 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 25,157.43 7.61 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 330,686.58 100.00 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทนุ*2 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา         633,232,353.86   69.11  

 หน่วยลงทุน*3 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา         257,054,425.92   28.05  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร            17,556,386.28   1.92  

 เงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ             3,181,779.61   0.35  

อ่ืนๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น              8,732,953.43   0.95  

 หน้ีสนิอื่น  (3,473,881.04)  (0.38) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ          916,284,018.06    100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   

  
*2 หน่วยลงทุนกองทุน PIFGUIA ID 

  

*3 หน่วยลงทุนกองทุน REET-US 
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รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
   

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

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

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 20,738,165.89 2.26 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% 

NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA+ 17,554,567.31 17,556,386.28 

2 เงนิฝากเงนิตรา

ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA+ 3,181,757.15 3,181,779.61 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     
 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 

นับจากวนัเร่ิม

โครงการ 

(7 มี.ค. 60) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(28 ก.ย. 61) 

6 เดือน 

(29 มิ.ย. 61) 

1 ปี 

(29 ธ.ค. 60) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 9.2953* 9.9503 10.0415 10.3618 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส ์ -0.26% -6.58% -7.06% -7.33% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) -3.11% -5.34% -7.64% -6.05% 

หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการดาํเนนิงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการ  

  ลงทุน 

- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื TRNGLU index (THB) 60.00% + RNXG Index (THB) 40.00% 

                 * NAV ณ วนัที ่28 ธ.ค. 2561 

- ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 



 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส ์

(ประจาํปี 2562) 

(TH, IRL, US) 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบชูา  

วนัที ่18 มนีาคม   วนัหยดุทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต ์

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต ์

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบชูา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัหยดุทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบชูา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช บรม

นาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยดุทาํการของประเทศไอรแ์ลนด ์



 

 

 

 



 

 

คาํเตือน/ข้อแนะนํา 

 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จํากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ ทัง้น้ี ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุน

เอง 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดัหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ

สามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทําการของบริษทัจดัการ

หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.pincipal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ

แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน

การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 

ชั ้น  16  ถ น น ห ลังส ว น  แ ข ว งลุ ม พิ นี   เข ต ป ทุ ม วัน  ก รุง เท พ ฯ  10330 โท รศัพ ท์  : 0-2686-9500 ห รื อ  0-2686-9595 

www.principal.th 

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 

หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามคาํ

จาํกดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้

เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอาํนาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ

ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องทําความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ

ลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการ

เปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือ

ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงิน

ดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุม

ทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ 

รวมทัง้การดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

        รวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.co.th 
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