
 
 

 
 
 
        

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี, CPAM Small Cap Equity Fund (ช่ือย่อ : CPAM GSCEQ) โดยการเปล่ียนช่ือ
กองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ีลงทุนในกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies 
Fund (Master Fund) ท่ีจดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนดมี์นโยบายการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเลก็จากประเทศต่างๆทัว่โลก 
จึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนในสกลุเงินท่ีกองทุนไปลงทุน บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ดงันัน้ กองทุนจึงอาจได้รบัผลกระทบจากสกลุเงินท่ีลงทุน 
ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป  

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จาก
การลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยงัมี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การท าธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซุ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• กองทุนมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน

สถาบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท าการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุน เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบั
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามเจ้าหน้าท่ีให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• กองทุนเปล่ียนกองทุนหลกัจากกองทุน Principal Global Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund เป็นกองทุน Principal Global 

Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund มีผลตัง้แต่วนัท่ี xx กนัยายน 2561  เป็นต้นไป 
• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 6 ส้ินสดุวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 
Principal Global Small Cap Equity Fund (PRINCIPAL GSCEQ) 
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    ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้                                                            ( 
Principal  Global Small Cap Equity Fund, PRINCIPAL GSCEQ)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 
ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
นโยบายการลงทุน 1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุน

เดยีวคอื Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund (กองทุน
หลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และ
กองทุนหลักจัดตัง้ตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global 
Investors (Ireland) Limited และบรหิารเงนิลงทุนโดย Origin Asset Management LLP 
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรพัย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ ( transferable 
equity) และหลักทรพัย์ที่เกี่ยวข้องกบัทุน (equity –related securities) ของบริษัททัว่โลก ซึ่งมี
มลูค่าตามราคาตลาดไม่เกนิ 5,000 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ  หลกัทรพัยเ์หล่าน้ีโดยพืน้ฐานแลว้จะเป็น
หุน้สามญัและหลกัทรพัยท์ี่มลีกัษณะเป็นทุน ทัง้น้ี หลกัทรพัยเ์หล่าน้ีจะไม่จ ากดัอยูแ่ค ่หุน้บุรมิสทิธิ ์ 
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัหรอื Warrant (กองทุนจะถอืครองใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ
หุ้นสามญัไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน) และสิทธใินการจองซื้อหุ้นใหม ่
(Rights) ยงัรวมถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรพัย์อ้างอิง เช่น ADRs และ 
GDRs ซึ่งหลกัทรพัย์เหล่าน้ีจะเป็นหลกัทรพัย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์หรอืตลาดที่มี
กฎหมายก ากบัดแูล ส าหรบัตลาดทีม่ขีอ้จ ากดัของกฎหมายหา้มถอืตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจ
เข้าถึงตราสารทุนเหล่าน้ีโดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ leverage 
ใดๆผา่นการใชต้ราสารต่างๆ ขา้งตน้ 

2)  บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลเงินดอลล่าสหรฐั 
(USD) แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงนิอื่นได้ บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง
สกุลเงนิซื้อขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม  โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน  

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

5,000 บาท 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่ าหนด 

วนัท าการเสนอขายหน่วย
ลงทุน 
วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ทุกวนัท าการ 
 
ทุกวนัท าการ 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 
วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่25 เมษายน 2557 
 
วนัที ่14 พฤษภาคม 2557 
 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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วามเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

  1.  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความ
ผนัผวนของปัจจยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง เช่น อตัราดอกเบี้ย ดชันีอ้างองิ และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตรา
สารต่างประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principal Global Investors (Ireland) Limited  ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน  Principal Global 
Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund  จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนในหลาย
อุตสาหกรรม ซึง่จะเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงได ้ 

  2. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) : มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกบัตราสารทุน ที่จด
ทะเบยีนในต่างประเทศทัว่โลก กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ 
การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผูบ้รหิารกองทุน  Principal Global Investors 
Funds - Origin Global Smaller Companies Fund  ไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศของประเทศทีล่งทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

3.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไวไ้ด ้หรอื
ขายตรา-สารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรอืตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ หรอืตราสารที่มีสภาพคล่องน้อย ทัง้น้ี สภาพคล่องของตราสาร
อาจจะขึน้อยูก่บัสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผูบ้รหิารกองทุน  Principal Global Investors 
Funds - Origin Global Smaller Companies Fund  จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.   ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงนิบาทเป็น
ดอลลารส์หรฐัฯ (USD) จงึเป็นความเสีย่งของคา่เงนิที่เกดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ เช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อน
คา่ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไรหรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศ
ทีล่งทุนได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) 
หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยจะใช้การวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

5. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) 
มากกวา่หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวยอ่มท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่า
การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลด
ความเสี่ยงเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะ ได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอตัรา
แลกเปลี่ยนมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไม่
ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรอื
ธนาคารพาณิชย ์

6. กองทุนมคีวามเส่ียงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
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ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
4,000 ลา้นบาท  

(3) กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิตราต่างประเทศ  
• เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนหลกัไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ที่

ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้ 
• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ี 
• ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสี่ยงของการ

ลงทุนในต่างประเทศได ้ 
• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษี 
• ระยะเวลาในการลงทุนขึน้อยูก่บัผูล้งทุน 

(4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนหลกัเดมิลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน 
โดยรวมของตนเองดว้ย 

• 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 แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดย
เปรยีบเทยีบกบัหุน้อื่นๆไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว้ 

• กองทุนและ/หรอืกองทุนหลกัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุน
รวมน้ีมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกวา่จงึมี
ก าไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งได้
สงูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

 (5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 
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(6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด ?  
การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี MSCI All Country World Small Cap ซึง่เป็นตวัชี้วดัของกองทุนหลกัโดยอตัรา
ผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

(8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน 
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2558 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
1.1 การขายหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน  
โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
 
 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาส านกัพหลโยธนิ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
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บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์เพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
กรณีอตัโนมตั ิ
บรษิัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของกองทุนทัง้หมดเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนที่ได้แจ้งความ
ประสงคไ์ว ้
กรณีปกต ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 
น. บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ
ของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 
หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลีย่นแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 
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(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
กบั/หรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืบุคคลซึง่โดย
ปกตมิถีิน่ที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่กล่าวมาแล้ ว
ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร  
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าว

อยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วยลงทุน)  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ  15.00 น.(ตามวนั/เวลารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน)  

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด  
บรษิทัจดัการกองทุนมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน  ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกี่ยวกบั มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนล่าสดุ ไดภ้ายใน 2 วนัท าการ 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวปไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถ
ประกาศทางเวปไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน เช่น ระบบเผยแพร่ขอ้มูล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บริษัทจดัการและจะประกาศใน
ช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

 ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
 ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจาก

วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่

วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้
ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 
• กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 
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 : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
     โทรศพัท ์: 1553 
• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
ไมม่ ี
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        ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                        กรรมการ 
• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                             กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

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

             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 55 กองทุน 

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

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 66,505,681,456.58 บาท 

   (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน    
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         (6)   รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

•  คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

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

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

ประสบการณ์ท างาน 

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

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

•   คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

                ประวตักิารศกึษา 

                พ.ศ. 2537 - 2538                      ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                ประสบการณ์ท างาน 

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

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

•   คณุดาราวรรณ ประกายทิพย ์

  ประวตักิารศกึษา 

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

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

  ประสบการณ์ท างาน  

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

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

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

•   คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

                 ประวตักิารศกึษา 

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

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

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

  พ.ศ. 2543 - 2547  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  
       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

 ประสบการณ์ท างาน  

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

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

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

•    คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารท างาน 

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

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

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

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

•     คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารท างาน   

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

พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ ส านกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

•    คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 

ประวตักิารท างาน 

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

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

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

(7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคาร 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 
• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

    หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่าง
ถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5490, 0-2724-5207 
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นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่าย ท่ีเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อ หรอืผูถื้อหน่วยลงทุน หรอืกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน
รวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุ
ไว้  

ในโครงการ 

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

2562 

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

2561 

 
ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค. 
2559 – 30 เม.ย. 

2560 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ
การได ้ 

      (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
 
 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 

 
 
 

2.24 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 
 

2.21 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 
 

2.18 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 

1.61 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

1.61 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

1.60 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 
ไมเ่นรอ้ยละ 0.11 

0.03 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
0.03 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
0.03 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 

0.54 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
0.54 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
0.53 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี
ไมม่ ี

2.  ค่าใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.88 0.06 0.04 0.02 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.02 0.02 0.01 
o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าประกาศ NAV ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.01 0.01 0.01 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ตามทีจ่่ายจรงิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

0.03 

 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

0.01 

 
ตามทีจ่่ายจรงิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
              ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของกองทุน ในกรณทีีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะ   
              จ่ายคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถา้ม)ี 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 
o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.88  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.88  

 
รอ้ยละ 1.50 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81  

 
ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.88  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.88  

ตามเงื่อนไขการขายและรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81  

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 120.00 

• Port Folio Duration : 0.0000 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -25.00 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน  2562 

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร              2,830,725.81   2.00  

 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ                 43,713.67   0.03  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุนตราสารทนุต่างประเทศ*2          141,306,944.76   99.65  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่                109,047.94   0.08  

 หนี้สนิอื่น  (2,489,766.95)  (1.76) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ          141,800,665.23    100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้ 

  
*2 หน่วยลงทุนในกองทุน PGGSCIU ID Fund 

 
 
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม  
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*  
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 2,874,439.48 2.03 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 2,829,184.45 2,830,725.81 

2 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิ
ต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 43,713.67 43,713.67 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
 

ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

 
หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
   - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทนของการลงทุนในดชันี MSCI All Country World Small Cap ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกั   
     โดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน  
   * NAV ณ วนัที ่30 เม.ย. 62 
   ** NAV ณ วนัที ่14 พ.ค. 57 

       - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  ณ วนัท่ี 30 เม.ย 2562 
นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(24 เม.ย. 58) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 
(25 ม.ค. 2562) 

6 เดือน 
(26 ต.ค. 2561) 

1 ปี 
(27 เม.ย. 2561) 

3 ปี 
(29 เม.ย. 2559) 

5 ปี 
(25 เม.ย. 2557) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 12.0147* 11.1641 11.0925 12.8114 9.9730 9.9993** 

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

ชนิดสะสมมลูคา่ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

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

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

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 3.73% 5.89% 5.78% -6.43% 6.41% 3.74% 

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

ชนิดสะสมมลูคา่ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

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

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

ตวัชีว้ดั (Benchmark)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 5.36% 8.29% 3.61% 0.25% 6.42% 5.24% 

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

ชนิดสะสมมลูคา่ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

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

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund 
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund  มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อกองทุน    :  Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund 
Class   :  I-Acc USD  
ประเภท    :  กองทุนรวมตราสารทุน 
อายโุครงการ    :  ไมก่ าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน   :  1 กรกฎาคม 2010  
จดทะเบยีนประเทศ  :  ไอรแ์ลนด ์
สกุลเงนิของกองทุน   :  USD 
วนัท าการซือ้ขาย    :  ทุกวนัท าการของธนาคารในไอรแ์ลนด์ 
การจ่ายปันผล   :  ไมจ่า่ย 
บรษิทัจดัการ     :  Principal Global Investors (Ireland) Limited 
ผูบ้รหิารเงนิลงทุน  :  Origin Asset Management LLP 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน   :  BNY Mellon Trust Company(Ireland) Limited 
วตัถุประสงคก์ารลงทุน  :  มุง่แสวงหาการเตบิโตของเงนิลงทุนผา่นการลงทุนในบรษิทัขนาดเลก็ทัว่โลก 
นโยบายการลงทุน  :  กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนทีเ่ปลีย่นมอืได ้(transferable equity) และ

หลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัทุน (equity –related securities) ของบรษิทัทัว่โลก ซึง่มมีลูคา่ตามราคา
ตลาดไมเ่กนิ 5,000 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ  หลกัทรพัยเ์หล่าน้ีโดยพืน้ฐานแลว้จะเป็นหุน้สามญัและ
หลกัทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเป็นทุน ทัง้น้ี หลกัทรพัยเ์หล่าน้ีจะไมจ่ ากดัอยู่แค ่หุน้บุรมิสทิธิ ์ ใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัหรอื Warrant (กองทุนจะถอืครองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ไมเ่กนิกวา่ 5% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน) และสทิธใินการจองซือ้หุน้ใหม ่(Rights) ยงั
รวมถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิ เช่น ADRs และ GDRs ซึง่
หลกัทรพัยเ์หล่าน้ีจะเป็นหลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดทีม่กีฎหมายก ากบั
ดแูล ส าหรบัตลาดทีม่ขีอ้จ ากดัของกฎหมายหา้มถอืตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเขา้ถงึตราสาร
ทุนเหล่าน้ีโดยออ้มผา่นการซือ้ Participation Notes ทัง้น้ี กองทุนจะไม ่leverage ใดๆผา่นการใช้
ตราสารต่างๆ ขา้งตน้ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม  
Management Fee   :  0.85% 
ตวัชีว้ดั (Reference index)   :  MSCI All Country World Small Cap Index 
Bloomberg ticker  :  PGSCIUA ID 
ISIN     :  IE00B94VTJ31 
กองทุน Origin Global Smaller Companies Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไอรแ์ลนด ์เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund) 
และเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งของประเทศไอรแ์ลนด ์ซึง่ เป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(hedge fund)  
รายละเอียดของกองทุน Origin Global Smaller Companies Fund แปลมาจากหนังสอืชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั ท่าน
สามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่www.principalglobal.com 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, IRL, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา  
วนัที ่18 มนีาคม   วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

, วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

(ประจ าปี 2562) 
(TH, IRL, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรม

นาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
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รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 

  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล 
แคพ็ อิควิต้ี  ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการ
เงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุน
เอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมลูการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ 
 
 
➢  

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี 
ไทย ชัน้  16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 
www.principal.th 

➢  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้
ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัท
จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตาม
กฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธรุกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็น
ปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


