หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP)
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริ กาเหนื อ ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
ด้วย
• กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทู นิ ตี้ ล งทุ น ในกองทุ น Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund
(กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
ดังนัน้ กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงในสกุล
เงิ นต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงสกุลเงิ นอื่นๆ ตามที่กองทุนเข้าลงทุน
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริ ษทั จัดการจึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของสกุล เงิ นบาทและดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงสกุลเงิ นที่เกี่ยวข้อง โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลยพิ นิจของบริ ษทั จัดการ ดังนัน้ กองทุนจึงอาจได้รบั ผลกระทบจากสกุลเงิ นที่ลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนตา่ กว่าเงิ นทุนเริ่ มแรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในการบริ หารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิ จารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิ ศทางราคาหลักทรัพย์ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ ต้องการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
• เนื่ องจากกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ เป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศ
อาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ดวิ กฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงิ นกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุน
ไม่ได้รบั เงิ นคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมจะสามารถสับเปลี่ยน
หรือโอนย้ายได้ระหว่างหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมอื่นที่มีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ด้วยกันเท่านัน้ เว้นแต่มี
กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่ มเติ ม หรือเปลี่ยนแปลง
• ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือชนิ ดเพือ่ การออมไปจาหน่ าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
• กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ด ได้แก่ ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิ ดสะสมมูลค่า ชนิ ดผูล้ งทุนสถาบัน ชนิ ดผู้
ลงทุนกลุ่ม ชนิ ดผูล้ งทุนพิ เศษ ชนิ ดช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และชนิ ดเพื่อการออม ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 7 ชนิ ด
ก่อนทาการลงทุน เพื่อประโยชน์ สงู สุดของผูล้ งทุน บริ ษทั จัดการขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเพิ่ มชนิ ดหน่ วยลงทุนในอนาคตได้
• การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ทาให้ ความรับผิ ดชอบของกองทุนรวมที่ มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของหน่ วย
ลงทุน ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
• มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริ ษทั จัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิ ด
• ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจ
ไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผลู้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิ น
ลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนั น้ ผู้ลงทุ นควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล พริ นซิ เพิ ล ออพพอร์ทูนิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากการลงทุนได้
• ผู้ลงทุนโปรดศึ กษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดย
เป็ นไปตามเกณฑ์กรมรรพากรกาหนดให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผูต้ ิ ดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถามผูต้ ิ ดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• การที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 มิ ได้
เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานั กงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิ ได้เป็ นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 5 สิ้ นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565
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กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี
Principal Global Opportunity Fund
(PRINCIPAL GOPP)
กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-A)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-C)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดเพือ่ การออม (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-SSF)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนเพือ่ ลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และชนิดผู้
ลงทุนพิเศษ รวมถึงชนิดผูล้ งทุนอืน่ ทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคตได้ โดยบริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั
จัดการให้ทราบ
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุ นได้ในหน่ วยลงทุ นทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
กาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุน
ชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
สาหรับหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือ
เปิ ดบริการหน่ วยลงทุนเพื่อการออม เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันทาการก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และประกาศผ่ านทางเว็บไซด์ของบริษทั
จัดการให้ทราบ ทัง้ นี้ หากกฏหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม มีการเปลี่ย นแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษี หรือมีการประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศ
กาหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตัง้ ตามระเบียบของ
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภ า ย ใ ต้ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations
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of Securities Commission (IOSCO)
บริษัทจัดการจะส่งคาสังซื
่ ้ อขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นหลักไปที่ป ระเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้เงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะทีก่ องทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ในหลายสกุลเงินเช่น ดอลลาร์ สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) โครนสวีเดน (SEK) เป็ นต้น และบริษทั จัดการขอ
สงวนสิท ธิท่ีจ ะส่ งค าสัง่ ซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หลัก ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนื อ จากประเทศ
ลักเซมเบิรก์ และ/หรือเปลีย่ นแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุ น และความเหมาะสมในทางปฏิบ ัติเป็ น ส าคัญ โดยถือ ว่ าผู้ถือ หน่ วยลงทุ น รับ ทราบและยิน ยอมให้
ดาเนินการแล้ว ทัง้ นี้ ในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลีย่ นเป็ นสกุล
เงิน อื่น ได้ บริษัท จัด การจึงขอสงวนสิท ธิในการเปลี่ย นแปลงสกุ ล เงิน ซื้อ ขายในกองทุ น หลัก ตามความ
เหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 7 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ส่วนทีเ่ หลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุ น อาจลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และ เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้ อยู่
กับ ดุ ลยพินิ จของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจ ารณาจากสภาวะของตลาดการเงิน ในขณะนัน้ และปั จจัยอื่น ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทิศ ทางของค่าเงิน , ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การ
กองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถอื หน่วย หรือ
ท าให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เสีย ประโยชน์ ท่ีอ าจได้ร บั ผู้จ ัด การกองทุ น อาจไม่ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลีย่ นก็ได้
การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
(Hedging) โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดเพือ่ การออม

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืนหน่ วย
ลงทุน
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

: 1,000 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1,000 บาท
: 1 บาท
: 50,000,000 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 500 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
: 1,000 บาท

ไม่กาหนด
วันที่ 18 เมษายน 2560
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพืน้ ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อ
กาหนดสัดส่วนการลงทุ น ที่เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ นโยบายการลงทุ น ของแต่ ละกองทุ น โดยคัดเลือกตราสารที่น่ าสนใจลงทุ น ตาม
ปั จจัยพืน้ ฐานและศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือ ตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ซึ่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพือ่ ลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business risk):
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิ จ
การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานของตราสาร เพือ่ ให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของตราสารทีก่ องทุนจะพิจารณาลงทุน
และบริษทั จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสารอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธกี ารและความถีใ่ นการวิเคราะห์
ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบริษทั จัดการจะคัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk):
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ลดความเสีย่ งในส่วนนี้
5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ ง
ของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนั น้ ผู้
ลงทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม โดยจะใช้
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพือ่ คาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพือ่ ลดความเสีย่ งในส่วนนี้
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการเท่าใด ?
5,000 ล้านบาท
(3) กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด และผูล้ งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
• ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้ ผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผัน
ผวนและรับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้และผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว
• ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทวไป
ั่
• ผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งของ
การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้และผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-R) : (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่
ต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-A) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-C) :
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุค คล นิติบุคคล/สถาบันที่บริษัทจัดการกาหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล และผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่ วยลงทุน (Unit Linked) ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
เป็ นต้น โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์ จากการลงทุน
(Total return) (บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิสาหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดเท่านัน้ )
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ ุคคล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามที่
กรมสรรพากรกาหนด
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ ซึง่ หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอืน่ ทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-E) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) :
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบือ้ งต้นกาหนดให้สาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่าน
Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษทั จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
ประกาศเพิม่ เติมในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี

4

• ชนิดเพือ่ การออม (ชือ่ ย่อ : PRINCIPAL GOPP-SSF):
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถ
นาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ รมสรรพากรและ/หรือ
หน่วยงานของทางการประกาศกาหนด รวมถึงผูล้ งทุนทีค่ าดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง/เพิม่ เติมผูล้ งทุนเพือ่ ลงทุนในชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้ งทุนพิเศษ รวมถึงชนิดผู้
ลงทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคตได้ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่ นแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่ นไขทีก่ องทุนกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ เพือ่ เพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่วยลงทุน
เพือ่ การออม เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการก่อนวันเปลีย่ นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บ
ไซด์ของบริษทั จัดการให้ทราบ
ทัง้ นี้ หากกฏหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนรวมเพือ่ การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม มีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
เกีย่ วกับเงือ่ นไขทางภาษี หรือมีการประกาศทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนดเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผูล้ งทุน ?
• การเปลีย่ นของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุนเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน โดย
ผูจ้ ดั การกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุน
และคานึงถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นสาคัญ ส่วนทีเ่ หลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ อื่นๆ และ/หรือเงิน
ฝาก รวมทัง้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี น่ื ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือ
เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ใน การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่
ต้องการ ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทีล่ งทุนในกองทุนรวมทัวไป
่
• กองทุนและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความเสีย่ ง ทาให้
กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความ
เสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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• การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความ
เสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจ
ทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทก่ี องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่ มีโอกาสที่
หลักทรัพย์ทล่ี งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบาย
ภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
• ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมือ่ มีความเข้าใจในความเสีย่ งของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
• เนื่องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งทีท่ างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิด
วิกฤตการณ์ทท่ี าให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึง่ อาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่
กาหนด
• การลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมผูล้ งทุนจะต้องถือครองหน่ วยลงทุ นเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันทีซ่ ้อื หน่ วยลงทุ น
หากผู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ออกก่อนกาหนดอาจเป็ นผลให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนที่มีผปู้ ระกันเงิ นลงทุน หรือเป็ นกองทุนรวมที่มงุ่ เน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ อย่างไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) นโยบายการลงทุนของกองทุนหลักมีขอ้ แตกต่างกับนโยบายการลงทุนและหลักเกณฑ์ของไทยอย่างไร ?
เนื่องจากกอง Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิ แต่การจัดประเภทกองทุนเป็ นตราสารทุนในขณะทีเ่ กณฑ์ไทยกาหนดว่ากองทุนตราสารทุนต้องมี
net exposure ในตราสารทุน ≥ 80% ของ NAV อย่างไรก็ดเี นื่องจากกองทุนไทยเป็ น กองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ประกาศที่ ทน. 55/2559 อนุ ญาตให้กองทุน Feeder Fund สามารถกาหนด
ประเภทกองทุนตามชือ่ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้

หมายเหตุ กองทุนจะป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) ตามดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี
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(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด?
1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น เพือ่ เทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณ
ผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งถึงการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั และ/หรือสัดส่วนของตัวชีว้ ดั ดังกล่าวให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
และผูล้ งทุนทัวไปทราบ
่
โดยจะติดประกาศไว้ทส่ี านักงานของบริษทั จัดการ สานักงานใหญ่และสาขาของผูส้ นับสนุนการขายและรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศบนเวปไซต์ของบริษทั จัดการ
(8) เป็ นกองทุนรวมที่มีผปู้ ระกันเงิ นลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(9) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 28 เมษายน
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 28 เมษายน 2561
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
ท่านสามารถซือ้ หน่วยลงทุนได้ ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อได้ท่ี
•
•

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่ า นสามารถช าระค่ า สัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นเงิน สด เช็ค หรือ ดราฟต์ ขีด คร่ อ มเฉพาะสัง่ จ่ า ย ในนามบั ญ ชีจ องซื้อ กองทุ น เปิ ด
พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี โดยท่านสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชือ่ บัญชี
บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี
บลจ.พริ นซิ เพิ ล และผูส้ นับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพือ่ จองซือ้ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี
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ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชือ่ บัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพือ่ จองซือ้ หน่วยลงทุน
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศที่
เกีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซือ้ ขายหลักทรัพย์ทล่ี งทุน (ถ้ามี)
หรือธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ แก่ กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้ า อย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ทท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีท่เี กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั
จัดการจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยทันที
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม
ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลีย่ นออก โดยจะเริม่ รับคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นออกตัง้ แต่วนั ทา
การแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษทั
จัดการ หรือปรับปรุงในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื ว่า
เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ต้นทาง/ชนิดหน่ วยลงทุนต้นทาง แล้วนาไปชาระเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่ วยลงทุนปลายทางโดยบริษทั จัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลาดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออก อาจเป็ นผลให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษา
และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
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(2) กรณี ใดที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ่ ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ม่ี ถี นิ่ ฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ
ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี น้ึ และดาเนินกิจกรรมในอเมริกา ซึง่ อาจทาให้บริษทั 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 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่เี ข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าว
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มคี าสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรือ่ งดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดู แลผลประโยชน์ ดาเนิ นการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษทั
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสังขายคื
่
น
ก่อนหลัง
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนตาม วิธกี าร วัน เวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการของสัปดาห์. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออม
ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลีย่ นออก โดยจะเริม่ รับคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นออกตัง้ แต่วนั ทา
การแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษทั
จัดการ หรือปรับปรุงในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว และไม่ถอื ว่า
เป็ นการแก้ไขโครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการจะดาเนิ นการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่ วยลงทุนต้ นทาง แล้วนาไปชาระเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนของกองทุน ปลายทาง/ชนิดหน่ วยลงทุนปลายทางโดยบริษทั จัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ ถือหน่ วย
ลงทุน ตามวิธเี ข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลาดับรายการ ตามวัน และเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออก อาจเป็ นผลให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษา
และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
สามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการ หรือกองทุนรวมเพือ่ การออม/หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการอื่น
เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิท่เี พิ่มเติม
เปลีย่ นแปลงโดยถิอว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกอาจเป็ นผลให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมี
หน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?
การโอนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามวิธกี ารทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การออม ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้ ซึง่ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกีย่ วกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทาการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ไี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย
• นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
• นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันขายหน่วยลงทุน/วันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน/วันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
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(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
• สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมผูล้ งทุนจะต้องลงทุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี นบั จากวันทีซ่ ้อื หน่วยลงทุน หากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ขายคืน หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออกก่อนกาหนดอาจเป็ นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผลู้ งทุนอย่างไร ?
สามารถร้องเรียนได้ท่ี
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีฝ่ ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร 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 ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : (02) 470 5920, โทรสาร : (02) 470 1996
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่
อย่างไร ?
ไม่มี
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• นาย ชอง วี ยี
• นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
• นาย ฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีรเ์ ร บาราโอนา
• นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
• นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รายชื่อผูบ้ ริ หาร
•
•
•
•
•
•

คุณจุมพล สายมาลา
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
คุณโช ซู ฮุน, CPA
คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
คุณวนิดา ดวงพัตรา

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
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(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 59 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริ หารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 78,669,022,266.62 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
• คุณวิศณุ รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
(5) รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
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

• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินยิ ม) จาก
Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิ าค
อาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
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พ.ศ. 2539 - 2547
• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557
• คุณปณิ ธิ จิ ตรีโภชน์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2551
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2551
• คุณประพจน์ อ้วนเจริ ญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
ประวัตกิ ารทางาน
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
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี

เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน 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 บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บลจ.พรินซิเพิล จากัด

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชือ่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
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พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ผูช้ ว่ ยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2558 - 2559
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2556 - 2558
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(7) ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคาร
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผูด้ แู ลปรับปรุงรายชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงิ นและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผลู้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website: www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี

14

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)***
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์**
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน**
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
- ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
- ชนิดเพือ่ การออม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี

ตัง้ แต่วนั ที่่

ตัง้ แต่วนั ที่่

ตัง้ แต่วนั ที่่

1 พ.ค. 2563 -

1 พ.ค. 2562 -

1 พ.ค. 2561 -

30 เม.ย. 2564

30 เม.ย. 2563

30 เม.ย. 2562

เก็บจริ ง*,**

เก็บจริ ง*,**

เก็บจริง*,**

ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35
ไม่เกิน 5.35

ไม่มี
2.237
ไม่มี
2.239
ไม่มี
ไม่มี
2.240

ไม่มี
2.201
ไม่มี
2.201
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
2.1955
ไม่มี
2.1955
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกิน 1.61
ไม่เกิน 1.61
ไม่เกิน 1.61
ไม่เกิน 1.61
ไม่เกิน 1.61
ไม่เกิน 1.61
ไม่เกิน 1.61

ไม่มี
1.603
ไม่มี
1.604
ไม่มี
ไม่มี
1.605

ไม่มี
1.608
ไม่มี
1.608
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
1.6052
ไม่มี
1.6052
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11
ไม่เกิน 0.11

ไม่มี
0.032
ไม่มี
0.032
ไม่มี
ไม่มี
0.032

ไม่มี
0.032
ไม่มี
0.032
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.0321
ไม่มี
0.0321
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54
ไม่เกิน 0.54

ไม่มี
0.534
ไม่มี
0.535
ไม่มี
ไม่มี
0.535

ไม่มี
0.536
ไม่มี
0.536
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.5351
ไม่มี
0.5351
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

อัตราตามที่
ระบุไว้ใน
โครงการ
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2. ค่าใช้จ่ายอื่น
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o
o
o
o

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ -ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

ไม่เกิน 3.09
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง

0.068
0.001
ไม่มี
0.010

0.025
0.003
ไม่มี
0.010

0.0231
0.0015
ไม่มี
0.0102

ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่มี
0.038
0.003

ไม่มี
ไม่มี
0.002

ไม่มี
ไม่มี
0.0002

ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 1.07

ไม่มี
0.016

ไม่มี
0.010

ไม่มี
0.0112

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะ
คานวณเป็ น % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
*** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (กรณีเป็ น
กองทุนเปิ ดปลายทาง)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (กรณีเป็ น
กองทุนต้นทาง)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี

อัตราตามโครงการ

อัตราที่เก็บจริ ง

ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ร้อยละ 1.50
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามเงือ่ นไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามเงือ่ นไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามเงือ่ นไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามเงือ่ นไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ตามเงือ่ นไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพือ่ การออม
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพือ่ การออม

อัตราตามโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

อัตราที่เก็บจริ ง
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะ
จ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)
หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมเริม่ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธ.ค.63 เป็ นต้นไป

•

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 71.22

•

Port Folio Duration : 0.0000

•

ผลขาดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน :
- ชนิ ดสะสมมูลค่า : ร้อยละ -26.7495
- ชนิ ดผูล้ งทุนกลุ่ม : ร้อยละ -26.7496
- ชนิ ดเพื่อการออม : ร้อยละ -13.2243

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
286,282,984.01
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ
2,856,199.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุนตราสารทุนต่างประเทศ*2
7,096,570,324.71
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
48,372,650.16
หนี้สนิ อื่น
(240,090,690.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7,193,991,467.84
*1
*2
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว, หน่วยลงทุนในกองทุน MSGOPPZ LX Fund
รายงานสรุปจานวนเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
289,139,183.59
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงิ นลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

% NAV
2.98
0.04
98.65
3.14
(7.62)
100.00

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 4.02
- ไม่มี - ไม่มี -

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
มูลค่าตาม
ประเภท
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ราคาตลาด *1
ผูส้ ลัก
น่าเชือ่ ถือ
หลัง
1 เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
AA+
286,182,175.97 286,282,984.01
(มหาชน)
2 เงินฝากธนาคารสกุล
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
AA+
2,848,123.38
2,856,199.58
เงินต่างประเทศ
(มหาชน)
*1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย
หมายเหตุ :
้ ค้างรับแล้ว
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี
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ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง

นับจากวันเริ่ ม
โครงการ
(23 พ.ค. 2560)

3 เดือน
(29 ม.ค. 2564)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดเพือ่ การออม

N/A
21.6467*
21.6120*
N/A
N/A
N/A
21.4941*

N/A
20.3113
20.2787
N/A
N/A
N/A
20.3038

N/A
18.0987
18.0696
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
13.0519
13.031
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
11.9825
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดสะสมมูลค่า
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)
ชนิดเพือ่ การออม
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

N/A
N/A
21.66%
10.55%
33.36%
16.78%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7.60%
14.69%

N/A
N/A
6.57%
11.87%
6.57%
11.87%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.86%
11.87%

N/A
N/A
19.60%
28.25%
19.60%
28.25%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
57.08%
43.15%
57.08%
43.15%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
21.63%
12.92%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ผลการดาเนิ นงานสิ้ นสุด
ณ วันที่ 30 เม.ย 2564

6 เดือน
1 ปี
3 ปี
(30 ต.ค. 2563) (24 เม.ย. 2563) (27 เม.ย. 2561)

หมายเหตุ :
- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชีว้ ดั (Benchmark) คือ
1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น เพือ่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 50
* NAV ณ วันที่ 30 เม.ย 2564
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
- หน่วยลงทุนชนิดเพือ่ การออมเริม่ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธ.ค.63 เป็ นต้นไป

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี

19

กองทุนหลักที่ลงทุน
ผลการดาเนิ นงานของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund - Z Shares
(Accumulation Share Class)

ทีม่ าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนทีล่ งทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
(ประจาปี 2564)
(TH, US, LUX)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 18 มกราคม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์
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 23 มิถุนายน
วันที่ 5 กรกฎาคม
วันที่ 26 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 6 กันยายน
วันที่ 24 กันยายน
วันที่ 11 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 22 ตุลาคม
วันที่ 1 พฤศจิกายน
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
(ประจาปี 2564)
(TH, US, LUX)
-ต่อวันที่ 6 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และลักเซมเบิรก์
วันสิน้ ปี , วันหยุดทาการของประเทศลักเซมเบิรก์

22

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทนู ิต้ี
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• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่างหากจากบริ ษทั จัดการ ดังนัน้ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทัง้ นี้
ผลการด าเนิ นงานของกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทู นิ ตี้ ไม่ ได้ ขึ้ น อยู่ ก ับ สถานะทางการเงิ น หรื อ ผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
• ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้ องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพ ย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั จัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ด
ความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุ นเพื่อบริ ษัท จัดการได้ที่ บริ ษัท จัดการ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่ อาจมี ผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุน เช่ น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องได้ ที่สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
• บริ ษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษัท จัดการลงทุน ก าหนด และจะต้ อ งเปิ ดเผยการลงทุ น ดังกล่ าวให้ บ ริ ษัท จัดการทราบ เพื่ อที่ บ ริ ษัท จัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษทั จัดการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริ ษทั จัดการ
• บริ ษทั จัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการแต่งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคา
จากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ย วข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน ของกองทุนมี
หน้ าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการ
และหรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิ น
ดังกล่าว บริ ษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุม
ทัง้ การเปิ ดบัญชี เพื่อใช้ บริ การใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้ าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้ เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ
รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผูม้ ีอานาจกาหนดแนวทาง
• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสื อชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด ที ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย ชั ้น 16 ถนนหลั ง สวน แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน กรุ ง เทพฯ 10330 โทรศั พ ท์ : 0-2686-9500 หรื อ 0-2686-9595
www.principal.th

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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