หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชัน่
Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH)
• กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจํานวนมาก
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล เฮลธ์ อิ นโนเวชัน่ มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียว ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบ
ที่ ส่งผลกระทบต่ อการลงทุน ดังกล่ าวผู้ลงทุ น อาจสูญเสี ยเงิ นลงทุ น จํานวนมาก และอาจมี ความเสี่ ยงและความผัน ผวนของราคาสูงกว่ า
กองทุนรวมทั ่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ด ซึ่งมีเงื่อนไขการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่ วยลงทุน
แต่ละชนิ ดก่อนทําการลงทุน เพื่อประโยชน์ สงู สุดของผูล้ งทุน
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล เฮลธ์ อิ นโนเวชั ่น มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื่ อป้ อ งกัน ความเสี่ ย งที่ เกี่ ยวข้ องกับอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรา ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ได้ จ ากการลงทุ น ในต่ างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจที่ ผ้จู ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ น
เหลืออยู่ ซึ่ งอาจทําให้ผ้ลู งทุนได้รบั ผลขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ ยนหรือได้รบั เงิ นคืนตํ่ากว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อี กทัง้ การทําธุรกรรม
ป้ องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่ เพิ่ มขึน้
• ในกรณี ที่มีการรับค่าธรรมเนี ยมอันเกิ ดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่ กองทุนนี้ ไปลงทุน บริ ษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้ แก่
กองทุนนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
• เนื่ องจากกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล เฮลธ์ อิ นโนเวชั ่น เป็ นกองทุนรวมที่ เน้ นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว เช่น ความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิ จ ตลาดการเงิ น อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษี อากร ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงิ นลงทุน
หรือข้อกําหนดอื่น ๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงิ น ฝื ดหรือเงิ น เฟ้ อ ความเสี่ ยงที่ ท างการของต่ างประเทศจะออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ด
วิ กฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงิ นกลับเข้ามาในประเทศได้
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล เฮลธ์ อิ นโนเวชัน่ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทําให้
กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
• ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล เฮลธ์ อิ นโนเวชั ่น ไม่สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ผูล้ งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาํ สังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผล้ ู งทุนอาจได้รบั ชําระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่ กาํ หนดในหนังสือชี้ชวน
• บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาํ เนิ นการตามคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดที่ ทําให้บริ ษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้ การจัดการมี ความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ ยงด้านภาษี หรือความเสี่ ยงอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่ มีลกั ษณะเดียวกัน
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ นลงทุน
เริ่ มแรก ก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล เฮลธ์ อิ นโนเวชัน่ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่ อาจเกิ ดขึน้ จากการลงทุนได้
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมูลในหนั งสื อชี้ ชวนให้ เข้าใจและควรเก็บหนั งสื อชี้ ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่ อใช้ อ้างอิ งในอนาคต และเมื่ อมี ข้อสงสัยให้
สอบถาม ผูต้ ิ ดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ลักษณะสําคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน

ประเภทโครงการ

ป้ องกันความเสี่ ยง
อัต ราแลกเปลี่ ย น
ตามดุลยพิ นิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
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Principal Global Health Innovation Fund
(PRINCIPAL GHEALTH)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Fund of Funds
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิด ได้แก่
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-A)
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-D) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• หน่ วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• หน่ วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม ชนิดผูล้ งทุน
พิเศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชนิดผูล้ งทุนอื่นที่บริษทั จัดการอาจกําหนดขึ้นในอนาคตได้
โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง และประกาศผ่าน
ทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ทัง้ ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุน
กําหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนที่ยงั
ไม่ได้เปิ ดให้บริการ ชนิดของหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทําการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund
(ETF) ต่ า งประเทศที่ม ีน โยบายลงทุ น ในตราสารทุ น และ/หรือ หลัก ทรัพ ย์ข องบริษ ัท ที่ม ีก ารทํ า ธุร กิจ
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั ประโยชน์จากธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthcare) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสุขภาพทีใ่ ช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั ่วโลก เช่น เทคโนโลยีการวินิจฉัยโรค เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ ดิจทิ ลั เฮลธ์ เภสัชกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เครื่องมือ
ทางการแพทย์ รวมถึงการวิจยั และพัฒนาต่างๆ เป็ นต้น และ/หรือ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ
ETF อื่นใดทีส่ อดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนทีบ่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุน
จะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยบริษทั
จัดการจะลงทุนอย่างน้ อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ ในการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น
ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ
2. ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่ วยลงทุนของกองทุน
Exchange Traded Fund หน่ วย Property, REITs หน่ วย Infra และ/หรือตราสารหนี้ ท่ีมลี กั ษณะคล้าย
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เงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน
และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั
การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออก
ตราสารอยู่ ในอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ย
private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธี อ่ื น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโครงการหรือ ตามที่ ค ณ ะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อย่างไรก็ต าม กองทุ น อาจจะลงทุ น หรือ มีไว้ซ่ึงหลัก ทรัพ ย์ หรือ ตราสารทุ น ที่ไม่ได้จ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น
(Efficient Portfolio Management) และเพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง (Hedging) จากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่ก ับดุลยพิจนิ จ ของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปั จจัย อื่นที่เกี่ยวข้อ ง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพ ย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตรา
แลกเปลีย่ น รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงิน ในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ย วข้อ ง เช่ น ทิศ ทางของค่าเงิน , ค่าใช้จ่ายในการ
ป้ อ งกัน ความเสี่ย ง เป็ นต้น อย่างไรก็ต ามหากผู้จดั การกองทุ น พิจารณาว่า การป้ อ งกัน ความเสี่ย งอัต รา
แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย หรือทําให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ท่อี าจได้รบั
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมี
ไว้ซ่ึงตราสารหนี้ ท่ีไม่ได้รบั การจัดอัน ดับความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ ท่ีม ีอ นั ดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผู้
ออกตราสารตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทต่ี ราสารหนี้นนั ้ ได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชื่อ ถือ ที่ตวั ตราสารหรือ ที่ผู้อ อกตราสารในอัน ดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการตลาดทุ นมีการแก้ไข
เพิม่ เติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึง่ กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง
บริษทั จัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่ วยลงทุนของกองทุนหลัก (classes หรือ
sub-classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุ
ในรายละเอียดโครงการกองทุ น นี้ โดยขึ้น อยู่ก ับ ดุลพินิ จ ของบริษ ัท จัด การ ซึ่งกองทุ น รวมต่างประเทศที่
พิจารณาเลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้อ งหรือใกล้เคียงกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Feeder
Fund หรือกองทุนรวมที่มกี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
ได้ หรือกลับมาเป็ นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ทําให้ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
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เพิม่ ขึ้น ทัง้ นี้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถอื หน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยผ่า นเว็บ ไซต์ข องบริษ ัท จัด การที่ www.principal.th หรือ ช่ อ งทางอื่น ใดที่บ ริษ ัท จัด การ
กําหนดก่อนดําเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ในกรณีการดําเนินการดังกล่าวทําให้การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการตามหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าขัน้ ตํา่ ในการสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน

มูคค่าขัน้ ตํา่ ในการขายคืน
หน่ วยลงทุน

มี (เฉพาะชนิดจ่ายปั นผล)
(โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ)
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่กําหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดการกองทุนรวม

วันที่ 6 มกราคม 2564

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณการ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น

: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 50,000,000.00 บาท
: 1.00 บาท
: 1.00 บาท
: 500 บาท
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพืน้ ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั
เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน
ตามปั จจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารที่กองทุน
ลงทุนมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :
เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน
หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศ
ทีล่ งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :
การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ น
เครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/ หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกัน ความเสี่ ย งบางส่ วน โดยต้ อ งระบุส ัด ส่ วนการป้ องกัน ความเสี่ ย งไว้ อ ย่ างชัด เจน : ผู้ลงทุ น อาจมีความเสี่ยงจากอัต รา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ น
ความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดย
จะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
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6. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) :
สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะกําหนดกลยุท ธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ลงทุน เพื่อให้มรี ะบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ และในกรณี ท่ี
กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความ
เสีย่ งในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ าม
สัญ ญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคาร
พาณิชย์
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) :
เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้สว่ นใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝงที่ออกโดยบริษทั หรือสถาบันการเงินทีม่ คี วาม
มั ่นคงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทัง้ วิเคราะห์และควบคุมระดับความ
เสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อา้ งอิง ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
ลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
เป็ นกองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนทั ่วไป และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
10,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินลงทุนของโครงการ
(3) กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูล้ งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
- เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผูล้ งทุนทีม่ งุ่ หวังผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควร
เป็ นเงินลงทุนส่วนทีส่ ามารถยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้ในระดับสูง
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุน
และทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท ั ่วไป
- ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย
ยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-A) :
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-D) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิ
พิเศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-R) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่
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ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกําหนดขัน้ ตํ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GHEALTH-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสําหรับ ผู้ลงทุน ประเภทกลุ่ม บุคคล นิ ติบุคคล/สถาบัน ที่บริษทั จัดการกําหนด อาทิ ผู้ลงทุ นกลุ่ม กองทุ นสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต เป็ นต้น
โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GHEALTH-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
หรือ ผู้ลงทุนกลุ่ม ที่ทํารายการซื้อ ขายหน่ วยลงทุน ผ่านช่อ งทางอิเลคทรอนิ กส์ รวมถึงกลุ่ม ผู้ลงทุ นอื่นที่บ ริษทั จัดการประกาศ
เพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GHEALTH-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ทํารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้อ งต้นกําหนดให้สําหรับผูล้ งทุนที่ทํารายการผ่าน
Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษ ทั จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่ม ผู้ลงทุนอื่นที่บริษทั จัดการ
ประกาศเพิม่ เติมในอนาคต
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้ งทุนพิเศษได้ โดยบริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้
ทราบ
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่ นไขทีก่ องทุนกําหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ าอย่างน้ อ ย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
- เนื่ อ งจากกองทุ น นี้ เป็ น กองทุ น ที่เน้ น ลงทุ น ในกองทุ น ต่ างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียว ดังนัน้
หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก และอาจมีความเสีย่ งและความผัน
ผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั ่วไปทีม่ กี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศทีล่ งทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจทีผ่ ูจ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนหลักอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่า
เงินลงทุนเริม่ แรกได้
- การเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศทีล่ งทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- กองทุนไทย และ/หรือ กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน (Efficient
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
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ราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น
- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิง
โดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
- กองทุนเน้ นลงทุนในกองทุนที่มแี นวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีม าตรฐาน
กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ลี งทุน และปั จจัยอื่นๆที่มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของ
ผูจ้ ดั การกองทุน อาจทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ท่กี องทุนจะลงทุน (Security selection
risk) ซึง่ มีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ท่ลี งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
หรือนโยบายภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
อย่างไรก็ตามผูจ้ ดั การกองทุนจะปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดจี ากการ
ลงทุน และคํานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นสําคัญ
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุน หรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นมีความเสี่ยงต่างกันอย่างไร

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุน

(7) รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ?
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกราคม 2565
ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
(8) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่ าใด?
1. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกัน ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 50 และ
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เทียบกับ ค่าสกุ ลบาท ณ วัน ที่คํานวณผลตอบแทน
ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทําสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 50
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยูภ่ ายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลีย่ นตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
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ข้อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มวี ิ ธีการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
IPO: ท่านสามารถซือ้ หน่ วยลงทุนได้ในช่วง IPO ระหว่าง วันที่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลาทําการ
หลัง IPO: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษทั จัดการจะ
เริม่ รับคําสั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสดุ วิสยั หากวันทําการซือ้ หน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทํารายการซือ้ หน่ วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ น
วันทําการถัดไป
โดยติดต่อได้ท่ี
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทั ่วประเทศ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
ทัง้ นี้ ในช่วง IPO ผูล้ งทุนสามารถสั ่งซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้
โดยสามารถดําเนินการได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก โดยสามารถนํ าเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุ น รวมภายใต้ก ารบริห ารของบริษ ัท จัด การ มาชํ าระค่า ซื้อ หน่ วยลงทุ น ของ “กองทุ น เปิ ด พริน ซิเพิล โกลบอล เฮลธ์
อินโนเวชั ่น” ซึง่ เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทางได้ ภายใน 2 วันทําการนับแต่วนั ทีท่ ร่ี ะบุในใบคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถชําระค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย ในนามบัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น โดยท่านสามารถสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
บลจ.พรินซิ เพิล และผูส้ นับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
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ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สํานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จํากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สํานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิ ชย์ไทย และวันทําการของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อ ขายหลักทรัพย์ท่ลี งทุน
(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทําการขายหน่ วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม
หรือเพื่อประโยชน์ แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทําการขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลงที่
ทีท่ ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีท่ีเกิดจากปั จจัยที่ควบคุม ไม่ได้ หรือกรณีจําเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
โดยบริษทั จัดการจะเริม่ รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 8 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป
บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษทั จัดการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ ขายหน่ วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่ งทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที่บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ท่ลี งทุน
(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษ ัท จัดการขอสงวนสิท ธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือ วันและเวลาทําการขายคืน หน่ วยลงทุ นเพื่อ ความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทําการขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือ ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ที่ทท่ี ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณี ท่ีเกิดจาก
ปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาํ เป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั คํานวณราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
- ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคําสั ่งซือ้ ใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทําให้เกิดความเสีย่ ง
ทางกฎหมาย ความเสี่ย งด้านภาษี หรือ ความเสี่ย งต่ อ ชื่อ เสีย งของบริษ ัท จัด การหรือ กองทุ น บริษ ัท จัด การขอสงวนสิท ธิไม่
ดําเนินการตามคําสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบก่อนดําเนินการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
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- บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ม่ี ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ
ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี น้ึ และดําเนินกิจกรรมในอเมริกา ซึง่ อาจทําให้บริษทั จัดการและ/หรือ
กองทุนมีความเสีย่ งทางกฎหมาย ความเสีย่ งด้านภาษี หรือความเสีย่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคําสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
3.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุตามข้อ (ก) หรือ (ข)
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทํ าให้กองทุ นรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ต ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น ไว้แล้ว แต่ ในช่ว งระยะเวลาที่บ ริษ ัท จัด การยังไม่ได้ชําระเงิน ค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น ให้แ ก่
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี นส่วนของวิธกี ารการชดเชยราคาให้แก่
ผูล้ งทุน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
(3) มี คํ า สัง่ ขายคื น ก่ อ นหรื อ ในช่ ว งระยะเวลาที่ บ ริษ ั ท จัด การพบว่ า ราคารับ ซื้ อ คื น หน่ วยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี นส่วน
ของวิธีก ารการชดเชยราคาให้แ ก่ ผู้ล งทุ น บริษ ัท จัด การจะปฏิบ ัติให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนกําหนด
3.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ทําการทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ม ีคําสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ นไว้แล้วให้ท ราบถึงการเลื่อ นกําหนดการชําระค่าขายคืน หน่ วยลงทุ น
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั ่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ (1) หรือ การรับ รองข้ อ มู ล จากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ (2)
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษ ัท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ดําเนิ นการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสั ่งขายคืน
ก่อนหลัง
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทําการ ตามเงื่อนไขการสั ่งซือ้ หน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซือ้ หน่วยลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
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ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทําการ ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่ วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมนี้ กาํ หนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร ?
ไม่มขี อ้ จํากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกําหนด
บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทก่ี ารถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ อง
บริษทั จัดการ
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของวันทําการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทําการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณี ท่ไี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการ ให้บริษ ัท จัดการขอสงวนสิท ธิป ระกาศทางช่อ งทางอื่นแทน อาทิ หนังสือ พิม พ์รายวัน หรือ ระบบเผยแพร่ข้อ มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย
• นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั
ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
• นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วนั ขายหน่ วยลงทุน/วันรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน/วันรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิท ธิท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดที่เกีย่ วข้อง ที่ท่ที ําการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
ซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจํากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจํากัดสิทธิ ดังนี้
กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีท่มี กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถ่ อื อยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร ?
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ทีฝ่ ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ โทร.02-470-9520
• สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
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(4) การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่
อย่างไร ?
ไม่ม ี
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• นาย ชอง วี ยี
ประธานกรรมการ
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
กรรมการ
• นาย ฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีรเ์ ร บาราโอนา
กรรมการ
• นาย เจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
กรรมการ
• นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
• นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• นายจุมพล สายมาลา
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(2) รายชื่อผู้บริหาร
• นายจุมพล สายมาลา
• นายต่อ อินทวิวฒ
ั น์
• คุณโช ซู ฮุน, CPA
• นายวิน พรหมแพทย์, CFA
• นายวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• นางวนิดา ดวงพัตรา

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ผูอ้ ํานวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
หัวหน้าฝ่ ายกํากับการปฏิบตั งิ าน

(3) จํานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จํานวน 57 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 60,769,432,148.89 บาท
(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
• คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุญยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ผูอ้ ํานวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
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• คุณวิ น พรหมแพทย์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2543 - 2545
พ.ศ.2537 - 2541
ประสบการณ์ทํางาน
กันยายน 2558 – ปั จจุบนั
พ.ศ.2555 - 2558
พ.ศ.2548 – 2555
พ.ศ.2547 - 2548
พ.ศ.2546 – 2547
พ.ศ.2545 – 2546
พ.ศ.2544
• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2549-2550
ประสบการณ์ทํางาน
พ.ศ.2548-ปั จจุบนั
พ.ศ.2539-2547
• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
ประสบการณ์ทํางาน
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556
• นายวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557
• นาย ปณิ ธิ จิ ตรีโภชน์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สํานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์, สํานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานบริหารความเสีย่ ง, สํานักงานประกันสังคม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, สํานักงานประกันสังคม
นักวิเคราห์การลงทุน, สํานักงานประกันสังคม
Summer Associated (ปั จจุบนั คือ AJF)

ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สํานักงาน ก.ล.ต

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จํากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ประสบการณ์ทํางาน
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2551
• คุณประพจน์ อ้วนเจริ ญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จํากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สํานักงานประกันสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จํากัด
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จํากัด
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จํากัด

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
นักวิเคราะห์, สํานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(7) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคาร
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผู้ดแู ลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้การชําระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู อื หน่ วยลงทุนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริ ษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ โทร.02-470-9520
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website: www.principal.th
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
อัตราตามโครงการ
อัตราที่เก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
ไม่เกินร้อยละ 6.22 ต่อปี ของ NAV
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
1.605
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนกลุม่ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของ NAV
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
0.321
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของ NAV
o ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
0.0321
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่เกินร้อยละ 0.33 ต่อปี ของ NAV
2. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของ NAV
o ค่าใช้จา่ ยในการจัดให้มผี ปู้ ระกัน
ไม่ม ี
o การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของ NAV
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
o ค่าธรรมเนียมผูต้ รวจสอบบัญชี
ตามทีจ่ า่ ยจริง
o ค่าประกาศ NAV
ตามทีจ่ า่ ยจริง
o ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดไว้แล้ว และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของกองทุนรวม
NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ าํ นวณ
ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนใน
รูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ/ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตาม
ประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซือ้ หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่ วยลงทุน หรือตามเงือ่ นไขที่
บริษทั จัดการอาจกําหนดขึน้ ในอนาคต เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ณ ทีท่ าํ การของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
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ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ส ั ่งซือ้ หรือ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
o ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซือ้ ขาย
หน่ วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน)
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซือ้ หน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้รบั
คืนเมื่อเลิกกองทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนร้องขอให้
นายทะเบียนดําเนินการใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ

อัตราตามโครงการ

ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ

2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14

อัตราที่เก็บจริง

ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของมูลค่าหน่ วยลงทุน

1.50
-

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ยกเว้น
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน

ยกเว้น

ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดไว้แล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมีการเพิม่ ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
ผูล้ งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน
หรือตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกําหนดขึน้ ในอนาคต เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าํ การของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
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ภาคผนวก
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน
รายละเอียดกองทุนที่ลงทุนเกิ นกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund
ชื่อกองทุน
: Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund
Share Class
: B USD
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กําหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 1 ตุลาคม 2561
จดทะเบียนประเทศ
: ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทําการซือ้ ขาย
: ทุกวันทําการซือ้ ขายของกองทุน
การจ่ายปั นผล
: ไม่จา่ ย
บริษทั จัดการลงทุน
: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
: กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาวโดยลงทุนในตราสารทุน
ทั ่วโลก โดยเลือกจากบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) นอกจากนี้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหรือ หลักทรัพย์ท่ีเปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) ตราสาร
ตลาดเงิน (Money Market Instruments) เงินฝากตราสารเทีย่ บเท่าเงินฝาก
นโยบายการลงทุน
: กองทุนจะมุ่งลงทุนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการลงทุนผ่านการลงทุนในหุน้ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพ โดยตราสารทุนดังกล่าวต้องจดทะเบียนซื้อขายในตลาดที่มกี ารควบคุม (Regulated
Market) ตราสารทุนทีก่ องทุนจะลงทุนหลักๆประกอบด้วยหุน้ สามัญ และหลักทรัพย์หรือตราสารที่
เปลี่ ย นมือ ได้ (Transferable Securities) เช่ น หลัก ทรัพ ย์ แ ปลงสภาพ หลัก ทรัพ ย์ บุ ริม สิท ธิ
หลักทรัพย์บุรมิ สิทธิแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนโดยลงทุนในตราสารทุนทั ่วโลกของบริษทั ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ดูแลสุขภาพ (Healthcare Industry) ที่มนี วัตกรรมมุ่งเน้นในด้านต่างๆ เช่น การวินิจฉัย การรักษา
และการป้ องกัน โดยกองทุนจะไม่จํากัดการลงทุนเฉพาะตราสารทุนในภาคการดูแลสุขภาพทีเ่ ป็ น
ส่วนประกอบของดัชนี โดยตราสารทุนดังกล่าวอาจเป็ นหุน้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่
ซึ่งเป็ น หุ้น ที่ม ีศกั ยภาพในการเติบ โต โดยการคัดเลือ กหุ้น ที่ล งทุ นจะขึ้น อยู่กบั ดุลพินิ จของทีม
ผูจ้ ดั การกองทุน
โดยทั ่วไปกองทุ น อาจลงทุ น ในเงิน ฝากและตราสารเทียบเท่ า เงิน ฝากไม่เกิน 10% ของมูล ค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ เว้นแต่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ (เช่นสภาวะตลาดไม่ปกติ) กองทุนอาจถือครองเกิน
กว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
การลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กองทุนอาจลงทุนไม่เกิน 50% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุนจะลงทุนไม่เกิน 10% ในหน่ วยลงทุนของกองทุน (CIS) รวมถึง Exchange Traded Fund
(ETF) โดยกองทุนดังกล่าวต้องมีนโยบายและวัตถุประสงค์ทส่ี อดคล้องกับกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งและ/หรือเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสั ่งซือ้ หน่วยลงทุน (Entry Charge)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่ วยลงทุน (Exit Charge)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น

: ไม่ม ี
: ไม่ม ี
: 0.50% ต่อปี (ปั จจุบนั 0.25%)
: 0.40% ต่อปี

1

หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆของกองทุนได้
ตัวชีว้ ดั (benchmark)
: MSCI All Country World Index
Bloomberg ticker
: BGWHUBA ID
ISIN
: IE00BGGJJ945
ดูขอ้ มูลกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท่ี https://www.bailliegifford.com/en/norway/professional-investor/funds/worldwide-health-innovationfund
2. กองทุน Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund
ชื่อกองทุน
: Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund
Share Class
: IB USD
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กําหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 14 ธันวาคม 2560
จดทะเบียนประเทศ
: ลักเซมเบิรก์
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทําการซือ้ ขาย
: ทุกวันทําการซือ้ ขายของกองทุน
การจ่ายปั นผล
: ไม่จา่ ย
บริษทั จัดการ
: Credit Suisse Fund Management S.A.
บริษทั จัดการลงทุน
: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
: กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุดในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (สกุลเงินที่อ้างอิง)
โดยคํานึงถึงหลักการกระจายความเสีย่ ง ความมั ่นคงของเงินลงทุน และสภาพคล่องของสินทรัพย์
เป็ นสําคัญ กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ Active โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี
ชี้วดั MSCI World ESG Leaders (NR) โดยดัชนี ช้ีวดั จะใช้เป็ นตัวอ้างอิงในการสร้างพอร์ตการ
ลงทุน ตราสารทุนส่วนใหญ่ จะเป็ นส่วนประกอบของดัชนีช้วี ดั โดยสัดส่วนการลงทุนจะขึน้ อยู่กบั
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนในการ overweight หรือ underweight จากดัชนีช้วี ดั และอาจลงทุน
ในบริษ ั ท หรือ ภาคส่ ว นที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นดัช นี ช้ี ว ัด เพื่ อ ประโยชน์ แ ละโอกาสในการลงทุ น ดัง นั ้น
ผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เป็ นไปตามดัชนีชว้ี ดั
นโยบายการลงทุน
: กองทุนจะลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนทั ่วโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) และใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ต่ า งๆ (เช่ น American depository receipts (ADRs), global depository receipts,
profit-sharing certificates, participation certificates, dividend rights certificates เป็ น ต้ น ) ที่
ออกโดยบริษทั ที่เกีย่ วกับ Digital Health บริษทั Digital Health หมายถึงบริษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจด้าน
การดูแลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย โดย Digital Health จะประกอบไปด้วย 3 ปั จจัยหลัก
ได้แก่ การวิจยั และพัฒนา (R&D) การรักษา และประสิทธิภาพ
กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในตราสารทุนหลักทรัพย์ท่ี
เกีย่ วกับตราสารทุน เงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ เป็ นต้น
กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิใน Structured Products (certificates,
notes) ที่ เกี่ ย วกับ ตราสารทุ น หรือ หลัก ทรัพ ย์ ป ระเภทตราสารทุ น ตะกร้า ตราสารทุ น ดัช นี
ตราสารทุนที่มสี ภาพคล่องเพียงพอ ทีอ่ อกโดยธนาคารชัน้ นํ า (หรือผูอ้ อกที่ม ี investor protection
ทีเ่ ทียบเคียงกับธนาคารชัน้ นํา)
กองทุนจะลงทุนมากกว่า 50% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิในตราสารทุนที่มคี ุณสมบัติตามเงื่อนไข
ทีก่ ําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งและ/หรือเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั ่น
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ค่าธรรมเนียมการสั ่งซือ้ หน่วยลงทุน (Entry Charge)
: 3.00% (ปั จจุบนั ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่ วยลงทุน (Exit Charge)
: ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน (Conversion Charge)
: 1.50% (ปั จจุบนั ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
: 0.90% ต่อปี (ปั จจุบนั 0.90%)
ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges)
: 1.16% ต่อปี
หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆของกองทุนได้
ตัวชีว้ ดั (benchmark)
: MSCI World ESG Leaders (NR) Index
Bloomberg ticker
: CSGDIBU LX
ISIN
: LU1683285750
ดูขอ้ มูลกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท่ี https://amfunds.credit-suisse.com/ch/en/retail/fund/detail/LU1683285750
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ตารางแสดงวันหยุดทําการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล เฮลธ์ อิ นโนเวชั ่น
(ประจําปี 2564)
(TH, US, LUX, IRL)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม
วันที่ 2 เมษายน
วันที่ 5 เมษายน
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 3 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 13 พฤษภาคม
วันที่ 24 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 31 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 7 มิถุนายน
วันที่ 23 มิถุนายน
วันที่ 5 กรกฎาคม
วันที่ 26 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 2 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 6 กันยายน
วันที่ 24 กันยายน
วันที่ 11 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 22 ตุลาคม
วันที่ 25 ตุลาคม
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วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทําการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์ และไอร์แลนด์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทําการของประเทศไอร์แลนด์
วันฉัตรมงคล
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
วันหยุดทําการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร
มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วันหยุดทําการของประเทศไอร์แลนด์
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทําการของประเทศไอร์แลนด์
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(ประจําปี 2564)
(TH, US, LUX, IRL)
-ต่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 6 ธันวาคม

วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 27 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 29 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
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วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทําการของประเทศสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทําการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทําการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทําการของประเทศไอร์แลนด์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทําการของประเทศลักเซมเบิรก์ และไอร์แลนด์
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• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล เฮลธ์ อิ นโนเวชั ่น เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ างหากจากบริ ษัท จัดการ ดังนั น้ บริ ษัท หลักทรัพ ย์
จัดการกองทุ น พริ น ซิ เพิ ล จํากัด จึ งไม่มี ภาระผูกพัน ในการชดเชยผลขาดทุน ของกองทุ นเปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล เฮลธ์
อิ นโนเวชั ่น ทัง้ นี้ ผลการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล เฮลธ์ อิ นโนเวชั ่น ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ น
หรือผลการดําเนิ นงานของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จํากัด
• ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้ องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการได้ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จํากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่ นเพื่อบริ ษทั จัดการเช่ นเดียวกันกับที่ บริ ษทั จัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือ ทรัพ ย์สิน อื่ นเพื่ อ กองทุน เปิ ด โดยบริ ษัท จัด การจะจัดให้ มี ระบบงานที่ ป้อ งกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่ อ ให้
เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษทั จัดการได้ที่บริ ษทั จัดการ และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้ลงทุน สามารถตรวจดูข้อ มูลที่ อ าจมี ผลต่ อ การตัด สิ นใจลงทุ น เช่ น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ที่ สํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th/
• บริ ษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษัท จัดการลงทุน กําหนด และจะต้ อ งเปิ ดเผยการลงทุ นดังกล่ าวให้ บ ริ ษัท จัดการทราบ เพื่ อ ที่ บริ ษัท จัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดําเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาํ การของบริษทั จัดการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษทั จัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ ได้รบั การแต่งตัง้
จากบริษทั จัดการ
• บริษทั จัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูล้ งทุนตามคํา
จํากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่ วยงานที่มีอาํ นาจกําหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอาํ นาจ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทําความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสจู น์ เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซือ้ หน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมี
หน้ าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสจู น์ ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทั จัดการ
และหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ดังกล่าว บริษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจําเป็ นต้องดําเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุม
ทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ
รวมทัง้ การดําเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอาํ นาจกําหนดแนวทาง
• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ ม รับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16
ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จํากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

