
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 2 ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2562

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์, CIMB - Principal Global Total Return Fund (ช่ือย่อ : CIMB -

PRINCIPAL GTR) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ

ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทาํให้ผูล้งทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ 

การทาํธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุ ซ่ึงทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น เป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตรา ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบี้ย และความเส่ียงท่ี

เก่ียวข้องกบักฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงในการบงัคบัใช้ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงิน

ลงทุน หรือข้อกาํหนดอ่ืนๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการใน

ภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือ

ท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Bond) ซ่ึงตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถชาํระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจาํนวนหรือ

เวลาท่ีกาํหนด ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผูล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํ

ให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่า

ผูล้งทุนทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจ

ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 

เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใด

หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทาํให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความ

เส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนั 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พริน

ซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์  

Principal Global Total Return Fund (PRINCIPAL GTR) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์ 

Principal Global Total Return Fund (PRINCIPAL GTR)  

ประเภทโครงการ กองทนุรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวคอื 

Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลัก)ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (Qdis) USD 

โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจด

ทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย Franklin Templeton International 

Services S.à r.l.  

กองทุน Templeton Global Total Return Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class)  I 

(Qdis) USD มเีป้าหมายเพื่อโอกาสสรา้งตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี หรอืตราสารที่

เกีย่วขอ้งกบัภาระหน้ี (debt obligations) เช่นตราสารหน้ีทีใ่หผ้ลตอบแทนในรูปแบบอตัราดอกเบี้ย

คงทีแ่ละ/หรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวั ตราสารหน้ีทีอ่อกโดยภาครฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

รฐับาลหรอืบรษิทัเอกชนจากทัว่ทุกภูมภิาคต่างๆทัว่โลก โดยรวมทัง้ประเภท Investment Grade และ 

Non-investment Grade กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีอ่อกโดยองคก์รหรอืหน่วยงานซึง่

จดัตัง้หรอืสนบัสนุนโดยรฐับาลของประเทศต่างๆ (supranational entities) เช่น International Bank 

for Reconstruction and Development หรอื European Investment Bank เป็นต้น 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) หรอื

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าเหล่าน้ีอาจทําธุรกรรมใน regulated market หรอื over-the-counter ซึ่งรวมถึง swaps เช่น 

credit default swap หรือ total return swap, forwards, cross forwards, future contracts (รวมถึง 

government securities) และ options ซึง่ financial derivative instruments. 

กองทุนหลกัอาจพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืตราสารที่มกีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัทรพัยส์นิ

หรอืตวัแปร (structured product) หรอือตัราแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบการลงทุนที่

กําหนด  

กองทุ นหลักอาจลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ป ระเภ ท  Mortgage-and asset-backed securities และ 

convertible bonds นอกจากน้ีกองทุนหลกัอาจพจิารณาลงทุนไม่เกนิ 10% ของมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธใิน

ตราสารหน้ีทีผู่อ้อกตราสารไมจ่่ายชําระดอกเบี้ย (securities in default) และอาจถอืครองตราสารทุนใน

กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ต้องมกีารแปลงสภาพหรอืเปลี่ยนหุน้บุรมิสทิธ ิ(preferred stock) หรอืตราสารที่

เกี่ยวข้องกบัภาระหน้ี (debt obligations) เป็นตราสารทุน กองทุนอาจมไีว้ซึ่งตราสารทุนอนัเกิดจาก

เหตกุารณ์ดงักล่าวได ้

กองทุนหลกัอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธใินหน่วยลงทุนของกองทุน UCITs หรอื 

UCIs และอาจลงทุนไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิในตราสารแห่งหน้ีที่ออกและ / หรือคํ้า

ประกนัโดยภาครฐัรายใดรายหน่ึงซึ่งรวมทัง้หน่วยงานภาครฐัในระดบัรฐับาลหรอืระดบัท้องถิ่นโดยมี

อนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้

2. บรษิทัจดัการจะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปที่ประเทศสงิค์โปร์  โดยใช้เงนิสกุล

ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ

ทรพัย์สนิในหลายสกุลเงนิ เช่น ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) ยูโร (EUR) เป็นต้น และบรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะสง่คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศ

สงิคโ์ปร ์และ/หรอืเปลีย่นแปลงสกุลเงนิในภายหลงั  โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

5 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 
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ลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสําคญั โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมให้

ดาํเนินการแลว้   

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหน้ีทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดย

ภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก

สถาบันการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมี

อนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(investment 

grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น

ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล   พจิารณาจ่ายประมาณ 4 ครัง้ต่อปี (ทัง้น้ี ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้) 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล 1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิน้สุดตาม

ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผลแลว้แต่

กรณี  และการจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไมท่ําใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีาร

จา่ยเงนิปันผลนัน้  

2. การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการ   

เหน็สมควร  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมมีลูคา่หน่วย

ลงทุนน้อยกวา่มลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิ

รายละเอยีดโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจา่ยเงนิปันผล เพือ่ไมใ่หข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศที่

เกีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจา่ยเงนิปันผลของกองทุนในอนาคต  

(โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ) 

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน 

มคูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

5,000 บาท 

 

ไมกํ่าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ

จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่22 พฤศจกิายน 2560 

 

วนัที ่6 ธนัวาคม 2560 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละราย

บรษิทั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่

น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ 

และตลาดทุนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสาร

ของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์มสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ได้

ราคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Templeton Global Total Return Fund จะเน้น

ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

3. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของ

ประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดย

ปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของ

ประเทศทีล่งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

4   ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศ จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วย

ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุน

ได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม โดยจะใช้การวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่ง

ในสว่นน้ี 

  5.  ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

กองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) 

หรอื ทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) ซึง่ตราสารดงักล่าวอาจไมส่ามารถชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตาม

จาํนวนหรอื เวลาทีกํ่าหนด ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการ

ลงทุนได ้
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ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั 

       1.    ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร เป็นโอกาสทีผู่อ้อกตราสารจะไมช่ําระหน้ีเงนิตน้และดอกเบีย้

เมื่อครบกําหนด ผูอ้อกตราสารทีม่คีวามเสีย่งจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร สงู มกัใหผ้ลตอบแทนที่

สงูขึน้ตามความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้   ในทางตรงกนัขา้ม ผูอ้อกตราสารที่มคีวามเสีย่งจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อก

ตราสารตํ่า มกัใหผ้ลตอบแทนทีต่ํ่าลงไปดว้ย โดยทัว่ไปหลกัทรพัยข์องรฐับาลถอืเป็นหลกัทรพัยท์ีป่ลอดภยัทีส่ดุในขณะที่

หน้ีสนิของ บรษิทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สนิเชื่อทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่ามคีวามเสีย่งดา้นเครดติมากทีส่ดุ  การ

เปลีย่นแปลงสภาวะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร สภาพเศรษฐกจิและการเมอืงโดยทัว่ไป หรอืการเปลีย่นแปลงสภาวะทาง

เศรษฐกจิและการเมอืง เป็นปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อคุณภาพเครดติของผูอ้อก 

2. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative instruments Risk) 

ผลการดําเนินงานของตราสารอนุพนัธส์่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของสกุลเงนิหลกัความมัน่คงดชันีหรอืสนิทรพัย์

อา้งองิอื่นๆ และเครื่องมอืดงักล่าวมกัมคีวามเสีย่งคลา้ยกบั Underlying Instrument กองทุนอาจใช้ฟิวเจอรส์ ออปชนัออนฟิว

เจอร์ส และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินหลักทรพัย์ดัชนีอัตราดอกเบี้ยหรือสินทรพัย์อ้างอิงอื่นๆ เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) และ/หรอืเพื่อการลงทุน ตราสารอนุพนัธ์ที่รวมต้นทุน สามารถ

สรา้งส่วนไดเ้สยีทางการเงนิในพอรต์การลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจสง่ผลใหเ้กดิความผนัผวนอย่างมากและทําใหก้องทุนรวม

มผีลขาดทุน(รวมทัง้ผลกําไร)ในปรมิาณที่มากเกินกว่าเงนิลงทุนเริม่แรกของกองทุน ในกรณีของการทําธุรกรรม Futures 

จํานวนเงินที่เริ่มต้นของ Margin จะเล็กเมื่อเทียบกับมูลค่าของสญัญา Futures เพื่อให้ธุรกรรมเป็น "Leveraged" หรือ 

"Geared" การเคลื่อนไหวของตลาดค่อนข้างเล็กจะมผีลกระทบที่มากขึ้นตามสดัส่วนซึ่งอาจทํางานได้หรอืต่อต้านกองทุน 

การวางคําสัง่ซื้อบางอย่างที่มีวตัถุประสงค์เพื่อ จํากดัการสูญเสยีให้กบัจํานวนเงนิที่กําหนดอาจไม่ได้ผลเน่ืองจากสภาวะ

ตลาดอาจทําใหไ้มส่ามารถดาํเนินการคาํสัง่ดงักล่าวได ้

3.  ความเส่ียงท่ีเกิดจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk) 

ความเสีย่งเหล่าน้ีมกัเพิม่ขึน้ในประเทศกําลงัพฒันาและ Emerging Markets ความเสีย่งดงักล่าวซึง่อาจมผีลกระทบต่อการ

ถอืครองผลงาน อาจรวมถงึ 

• ขอ้จาํกดัดา้นการลงทุน 

• ความผนัผวนของสกุลเงนิ 

• ศกัยภาพของความผนัผวนของตลาดทีผ่ดิปกตเิมื่อเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 

• การมสีว่นร่วมของภาครฐัในภาคเอกชน 

• ขอ้มลูนกัลงทุน จาํกดั และขอ้กําหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มลูของนกัลงทุนทีเ่ขม้งวดน้อยลง 

• ตลาดการเงนิทีม่สีภาพคล่องตํ่าและมขีนาดเลก็กวา่ประเทศที่พฒันาแลว้ซึง่หมายความว่ากองทุนอาจไมส่ามารถขาย

หลกัทรพัยบ์างแหง่ในราคาที่พงึประสงคไ์ด ้

• การพจิารณากฎหมายภาษทีอ้งถิน่ 

• กฎระเบยีบทีจ่าํกดัของตลาดหลกัทรพัย ์

• การพฒันาทางการเมอืงและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศและภูมภิาค 

• การบงัคบัใชก้ารควบคมุอตัราแลกเปลีย่นหรอืกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของรฐับาลทอ้งถิน่อื่น ๆ 

• ความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ของผลกระทบจากภาวะเงนิฝืดและเงนิเฟ้อการพจิารณากฎหมายภาษทีอ้งถิน่บางอยา่ง 

• ความเป็นไปไดใ้นการขอสนิเชื่อตามกฎหมายสาํหรบักองทุน 

• ระบบการชําระบญัชอีาจไมไ่ดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ที่ 

นกัลงทุนในกองทุนทีล่งทุนในตลาดเกดิใหมค่วรทราบวา่สภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทั และนิตบิุคคลทีจ่ด

ทะเบยีนในตลาดเกดิใหมอ่าจน้อยกวา่หลกัทรพัยใ์นประเทศอุตสาหกรรมทีค่ลา้ยกนั 

4. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Currency Risk) 

กลยุทธก์ารจดัการอตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิอาจทําให้การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างมนีัยสําคญั และ

อาจทําใหก้องทุนเกดิความเสยีหายไดห้ากอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิไมเ่ป็นไปตามทีผู่จ้ดัการการลงทุนคาดไว ้นอกจากน้ีกล
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ยุทธ์ในการบริหารอตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในระดบัที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน อาจลด

ความสามารถของกองทุนในการไดร้บัซึง่ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศที่ด ี 

ไมม่คีวามมัน่ใจว่าการใชก้ลยุทธก์ารจดัการอตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิของผูจ้ดัการการลงทุนจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม

หรอืว่าจะสามารถใช้งานได้ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากน้ีอาจไม่มคีวามสมัพนัธท์ี่สมบูรณ์แบบระหว่างจํานวนเงนิที่ไดร้บั

กบัสกุลเงนิใดสกุลหน่ึงและจํานวนหลกัทรพัย์ในพอร์ตการลงทุนที่มีสกุลเงนินัน้ การลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศเพื่อ

วตัถุประสงค์ในการได้รบัผลประโชยน์จากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนที่คาดการณ์ไว้  ในทางตรงกนัข้ามกบัการ

ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนสําหรบัการถือครองของกองทุน จะทําให้การลงทุนของกองทุนมคีวามเสี่ยงมาก

ยิง่ขึน้ 

5. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหน้ี หรอืตราสารตลาดเงนิมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย มูลค่าของตราสารหน้ีโดยทัว่ไปจะ

เพิม่ขึ้นเมื่ออตัราดอกเบี้ยลดลง และมมีูลค่าลดลงเมื่อมกีารปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยคอืความ

เป็นไปได้ที่ความเคลื่อนไหวดงักล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืในมูลค่าของสนิทรพัยส์ุทธขิอง

กองทุน ตราสารหน้ีที่มีระยะเวลาครบกําหนดในระยะยาวมกัมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยมากกว่า

หลกัทรพัย์ระยะสัน้ เป็นผลให้หลกัทรพัย์ในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงขึ้นสําหรบัความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นน้ี 

ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยอาจมผีลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยของกองทุนการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจมี

ผลกระทบในทางบวกหรอืทางลบต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนในแต่ละวนั 

6. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมสีองรูปแบบคอืความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสนิทรพัยแ์ละความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ

หน้ีสนิ ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของสนิทรพัยห์มายถงึความสามารถในการขายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยใ์นราคาหรอืมูลค่า

ตลาด เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอย่างฉับพลนัหรอืความน่าเชื่อถอืทางการเงนิของตําแหน่งหรอืจาก

สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออํานวย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหน้ีสนิ หมายถึงความสามารถในการระดมทุนของกองทุน

เพื่อให้เป็นไปตามคําขอไถ่ถอนคืน เน่ืองจากความไม่สามารถขายเงนิหรอืหลกัทรพัย์ของกองทุนได้เพื่อให้เกิดเงินสด

เพยีงพอเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําขอไถ่ถอน ตลาดที่มกีารซื้อขายหลกัทรพัยข์องกองทุนรวมอาจประสบกบัภาวะไม่พงึประสงค์

ดงักล่าวเช่นเดยีวกบัที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อระงบัการค้าขาย สภาพคล่องที่ลดลงเน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และความสามารถในการรบัมอืกบัการแลกรบัของกองทุนในเวลาที่

เหมาะสม 

7. ความเส่ียงจากหลกัทรพัยท่ี์มีอนัดบัเครดิตตํา่และหลกัทรพัยท่ี์มีระดบัตํา่กว่าท่ีลงทุนได้ (Low rated or Non-

Investment grade Securities Risk) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ระดบัการลงทุน ตราสารหน้ีที่ใหผ้ลตอบแทนสูง (รวมถงึเงนิใหส้นิเชื่อ) 

และตราสารที่ไม่มกีารจดัอนัดบัซึ่งมคีุณภาพคล้ายคลงึกนั ("ตราสารหน้ีที่ใหผ้ลตอบแทนสูง" หรอื "Junk Bond") มคีวาม

เสี่ยงที่จะสูญเสียการลงทุนของกองทุนทัง้หมดหรือความล่าช้าในการชําระดอกเบี้ยและเงนิต้นมากกว่าตราสารหน้ีที่มี

คุณภาพสูงกว่า ผู้ออกตราสารหน้ีที่ให้ผลตอบแทนสูงไม่ได้มีฐานะทางการเงนิที่แขง็แกร่งเท่าผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพ

เครดติที่สูงขึน้ ตราสารหน้ีที่ใหผ้ลตอบแทนสูงมกัถูกพจิารณาว่าเป็นผลมาจากการเกง็กําไรโดยหน่วยงานจดัอนัดบัที่มผีล

บังคบัเน่ืองจากผู้ออกตราสารหน้ีเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาทางการเงินมากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เช่นภาวะถดถอยหรือช่วงที่อตัราดอกเบี้ยปรบัขึ้นอย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลต่อ

ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย และเงนิต้นเมื่อครบกําหนด หากผูอ้อกไม่ไดจ้่ายดอกเบี้ยและ/หรอืเงนิต้นการชําระเงนิ

ในหลกัทรพัยจ์ะไมส่ามารถดาํเนินการต่อได ้เครื่องมอืเหล่าน้ีอาจไรค้า่ และกองทุนอาจสญูเสยีการลงทุนทัง้หมด 

8. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 
มลูคา่ตลาดของหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นของกองทุนจะขึน้หรอืลงในบางครัง้อยา่งรวดเรว็หรอืไมอ่าจคาดการณ์ได ้หลกัทรพัยอ์าจ

ลดลงเน่ืองจากปัจจยัต่างๆทีส่ง่ผลกระทบต่อผูอ้อกตราสารแต่ละราย มลูคา่ของหลกัประกนัอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงเน่ืองจาก

สภาวะตลาดโดยทัว่ไปซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัผูอ้อกตราสารหน้ีเฉพาะราย เช่นภาวะเศรษฐกจิทีไ่มพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืที่

รบัรูก้ารเปลีย่นแปลงแนวโน้มทัว่ไปของรายไดห้รอืรายไดข้องบรษิทั การเปลี่ยนแปลงดอกเบีย้หรอืสกุลเงนิ ราคาหรอืความ

เชื่อมัน่ของนกัลงทุนทีไ่ม่พงึประสงคโ์ดยทัว่ไป นอกจากน้ียงัอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงเน่ืองจากปัจจยัต่างๆทีส่ง่ผลกระทบต่อผู้

ออกตราสารหรอืแต่ละอุตสาหกรรม เช่นการเปลีย่นแปลงตน้ทุนการผลติและภาวะการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม 
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9. ความเส่ียงจากหน้ีสาธารณะ (Sovereign Debt Risk) 

ตราสารหน้ีภาครฐัมคีวามเสีย่งต่าง ๆ นอกเหนือจากตราสารหน้ีและหลกัทรพัยต์่างประเทศโดยทัว่ไป แต่ไมร่วมถงึความ

เสีย่งทีห่น่วยงานของรฐัอาจไมเ่ตม็ใจหรอืไมส่ามารถจ่ายดอกเบีย้และชําระคนืเงนิต้นในหน้ีแผน่ดนิของตน หรอืภาระผูกพนั

อื่น ๆ เมื่อครบกําหนดเน่ืองจากปัญหาเกี่ยวกบักระแสเงนิสดทุนสาํรองระหวา่งประเทศทีไ่มเ่พยีงพอ ขนาดของภาระหน้ีกบั

ระบบเศรษฐกจิโดยรวมนโยบายของรฐับาลต่อผูใ้หกู้้ระหวา่งประเทศหลกั เช่นกองทุนการเงนิระหวา่งประเทศหรอื

ขอ้พจิารณาทางการเมอืงทีร่ฐับาลอาจเกีย่วขอ้ง ลูกหน้ีภาครฐัอาจขึน้อยูก่บัการเบกิจา่ยจากรฐับาลต่างประเทศหรอื

หน่วยงานขา้มชาตอิื่น ๆ รวมถงึการเขา้ถงึหรอืการคา้ของประเทศ หากลูกหน้ีของรฐัทีเ่ป็นเจา้ของผดิชําระหน้ี (หรอืเป็นผูค้ํ้า

ประกนัการผดินดัชําระหน้ี) เกี่ยวกบั Sovereign Debt Obligations หน้ีสนิอาจมกีารปรบัโครงได ้การปรบัโครงสรา้งหน้ีอาจ

รวมถงึการไดร้บัเครดติเพิม่เตมิในการชาํระภาระผกูพนัการลดและการกําหนดเวลาชําระดอกเบีย้และเงนิตน้ หรอืการเจรจา

แกไ้ขขอ้ตกลงดา้นเครดติและสนิทรพัยใ์หม่หรอืทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ซึง่แตกต่างจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบรษิทั สว่นใหญ่

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของทีป่รกึษาทางการเงนิและกฎหมายต่อเจา้หน้ีที่เกีย่วขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งหน้ี อาจถอืโดย

ผูถ้อืตราสารหน้ีภาครฐัแทนตวัของ Sovereign Entity เอง ลูกหน้ีภาครฐับางรายในอดตีสามารถปรบัโครงสรา้งการชําระหน้ี

โดยไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้บางรายหรอืทัง้หมดหรอืแจง้ Moratoria เกี่ยวกบัการชําระเงนิและเหตุการณ์ที่คลา้ยกนัน้ี

อาจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต  
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 ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

3,000 ลา้นบาท ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอ

หน่วยลงทุนเกนิกวา่จาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิลงทุนของโครงการ 

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

- ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากวา่หุน้ได ้

- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ โดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้

- เน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรอืทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) จงึเหมาะสาํหรบัผูท้ีร่บัความเสีย่งจากการ

ลงทุนในตราสารดงักลา่วได ้  

-   ผูล้งทุนทีค่าดหวงัโอกาสรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์

เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรกําหนด (โปรดศกึษารายละเอยีดเงือ่นไขการจา่ยเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชี้ชวนสว่นขอ้มลู

โครงการ) 

- ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

-  เน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Non-

Investment Grade) หรอืทีไ่ม่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) ซึง่ตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถชําระคนื

เงนิต้นและดอกเบี้ยตามจาํนวนหรอืเวลาที่กําหนด ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร ซึ่ง

สง่ผลใหผู้ล้งทนุขาดทุนจากการลงทนุได ้

-  การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ

เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุน

จากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง ทําใหก้องทุนรวมเปิดน้ีมี

ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจงึมี

กําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนที่ต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความ

เสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

- เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคา

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

- กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมี

ความเสีย่งที่กลยทุธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการ

กองทุน อาจทําใหไ้มบ่รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection 

risk) ซึง่มโีอกาสที่หลกัทรพัยท์ีล่งทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธรุกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ

เศรษฐกจิ หรอืนโยบายภาครฐัไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้
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หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

(5) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 

      ระยะเวลาเท่าใด?   

ตวัชีว้ดั  Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index ซึง่เป็นดชันีชี้วดัเดยีวกบักองทุนหลกัที่ลงทุนและในการแสดง

ดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะแปลงคา่เงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการวดัผลการดําเนินงาน

ของกองทุน ณ วนัทําการทีค่าํนวณ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรอืสดัส่วนของตวัชีว้ดัดงักล่าวใหแ้ก่สาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน และผูล้งทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่าํนักงานของบรษิทัจดัการ สาํนักงานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนุนการ

ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ  

   (6)    เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 

         กองทนุน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

  (7)     กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

         วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที่ 30 พฤศจกิายน 

         วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

     (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นเวลาทําการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 

•   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการได ้โดย

สามารถดําเนินการไดจ้นถึงวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล 

โทเทลิ รเีทริน์” ซึง่เป็นกองทนุเปิดปลายทางได ้ภายใน 2 วนัทําการนบัแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
 

ท่านสามารถชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิด 

พรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์ โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

แ̈́ผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์ 

บลจ.ซพรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์ 

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 
 

ทัง้น้ี บริษทัจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของ

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บริษัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขาย

หลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิทั

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน เพื่อ

ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 

ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ใน

การซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและ

สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
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การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 

น. โดยบรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่วนัที ่22 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศ

ของกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการ

ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของ

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขาย

หลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทั

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน

เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ

รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 

ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

เวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดย

ทนัท ี

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัคํานวณราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้ว

ทัง้หมดเวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศกําหนด 

- ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กิด

ความเสีย่งทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธไิมด่าํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนดําเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา 

รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และดาํเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจทํา

ใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอืกองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ

เดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
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รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชย

ราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด 

(3) มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วน

ของวธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนกําหนด 

3.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํส ัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ตามข้อ (2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชําระค่าขายคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่ง

คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น

ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคา

สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น

ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัทําการของสปัดาห ์ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนั

เวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่

ของบรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนั

ทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 2 วนัทําการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่มส่ามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั

จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า

หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนั

ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการ

นบัแต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั

จดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้ว

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะ

ไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด 

• บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่

ของบรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีฝ่่ายกํากบัการปฏบิตังิาน  

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 

หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 0-2263-6000 

• 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  (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              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

(3 จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 54 กองทุน 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,971,901,403.03 บาท 

(5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุดาราวรรณ ประกายทพิย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
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(6)     รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

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

  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 สํานกังาน 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, ฝ่ายการลงทุนตา่งประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 (มหาชน) 

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

  ประวตักิารศกึษา 

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

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

พ.ศ. 2548 - 2550 ปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ 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 

 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์                                                                                            15 

• 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)  

  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  

ธนาคาร 

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

หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นไปอย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

 (9)    ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

website: www.principal.th    
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 17.38 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -8.65 

 

 

 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 2560 -  

30 พ.ย. 2561 

เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 1.4660 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.0554 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.0317 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.3166 

2.   คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.09  0.0623 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0070 

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0092 

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0015 

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี

o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0002 

o คา่ใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 

0.0360 

0.0084 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.00 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขายและรบัซือ้หน่วยลงทุน 

o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซือ้

ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ตามทีจ่า่ยจรงิ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

             ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2561 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ    

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศลกัเซมเบริก์ 2,053,873,030.22  97.03 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ    

 เงนิฝากธนาคาร  20,520,709.25  0.96 

 เงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ 95,801,003.42  4.46 

อ่ืนๆ          

 ทรพัยส์นิอื่น  3,529,188.82  0.16 

 หน้ีสนิอื่น  (27,573,400.42)  (1.28) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   2,146,150,531.29  100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน TGTIQDU LX 

 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

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 116,321,712.67 5.42 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิ

ตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA 20,445,677.76 20,520,709.25 

2 เงนิฝากเงนิตรา

ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) - - AA 95,797,699.92 95,801,003.42 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

นับจากวนัเร่ิม

โครงการ 

(6 ธ.ค. 60) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั 

(ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(31 ส.ค. 61) 

6 เดือน 

(25 พ.ค. 61) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 9.6782* 9.2792** 9.6787*** 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์ -3.22% 4.30% 1.03% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) -2.17% -1.07% 0.41% 

 
หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ 

   สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

           - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index   

           * NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561 

           ** NAV ณ วนัที ่30 ส.ค. 2561 

                 *** NAV ณ วนัที ่22 พ.ย. 2561 

                 - ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 



 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ 

(ประจาํปี 2562) 

(LUX, US, TH, SG) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

 

 



 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ 

(ประจาํปี 2562) 

(LUX, US, TH, SG) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์  

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศลกัเซมเบริก์ และสงิคโปร ์

 



 

 

 

 



 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ ทัง้น้ี 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิรน์ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด 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

หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ

แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน

การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 

ไทย ชั ้น  16 ถน น หลังสวน  แขวงลุมพิ นี   เขตปทุ มวัน  กรุงเทพ ฯ 10330 โท รศัพ ท์  : 0-2686-9500 ห รือ  0-2686-9595 

www.principal.th 

 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www. principal.th 
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