
 

  

 
 

 
 
 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร์ อิควิต้ี, CIMB - Principal Global 

Infrastructure Equity Fund (ช่ือย่อ  : CIMB -PRINCIPAL GIF) โดยการเป ล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วัน ท่ี  10 

มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศองักฤษ ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุน

โดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ีลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure 

Equity Fund (Master Fund) ท่ีจดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนด์มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทัว่โลก ดงันัน้ 

กองทุนหลกัจึงมีความเส่ียงในสกลุเงินต่างประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้น้ี 

กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จาํนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจ

ออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจ

ส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรอืมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุน

น้ีมีความเส่ียงมากกวา่กองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สูงกว่า

ผูล้งทุนทัว่ไป 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่า

หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 

เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ี

ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ

ขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้  

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน 

ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรอืได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทน

ของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี  

Principal Global Infrastructure Equity Fund (PRINCIPAL GIF) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติี้ 

(Principal Global Infrastructure Equity Fund, PRINCIPAL GIF)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Feeder Fund) 

ลกัษณะพิเศษ กองทนุรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลกั) 

ซึง่จะส่งผลใหก้องทุนม ีNet Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)  กองทุนหลกับริหารโดย 

Lazard Asset Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่

ภายใต้ UCITS กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุน้สามญั, 

หุ้นบุรมิสิทธิ ์และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทัว่โลกที่ Listed หรอื Traded 

ใน regulated markets  นอกจากน้ี เพื่อที่จะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม หรอื โครงการจดัการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึ่ง

รวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของ

บรษิทัที่ทําธุรกจิเกี่ยวกบัโครงสรา้งพืน้ฐานทัว่โลก (Global Infrastructure Sector)  และกองทุนหลกั

ยงัมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางขณะ  กองทุนจดทะเบียนในประเทศ

ไอรแ์ลนด ์บรษิทัจดัการจะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปยงัประเทศไอรแ์ลนด ์เพื่อ

ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ทัง้น้ีบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนการส่งคําสัง่ซื้อขาย     

จากประเทศไอร์แลนด์ เป็นประเทศอื่น ๆ โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

และความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคญั โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบและยินยอมให้

ดาํเนินการแลว้ 

ทัง้น้ี ในเบื้องต้นน้ีกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงนิอื่นได ้

บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิซื้อขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม 

โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 30 วนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ในส่วนที่เหลือจากการลงทุน บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี 

ตราสารกึ่งหน้ึกึ่งทุน และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืบัตรเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

รวมทัง้อาจมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์อื่นหรือทรพัย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน

โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

กองทนุจะทําการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

5,000 บาท 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ไมกํ่าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้ 

และจดัการกองทุนรวม 

29 มกราคม 2559 

 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม          

 

 

 

9 กุมภาพนัธ ์2559 

 

 

  

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

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

1.   ความเส่ียงจากธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐาน (Business Risk) 

กองทุนอาจมกีารกระจายการลงทุนน้อยกวา่กองทุนทีล่งทุนในอุตสาหกรรมทัว่ไป หลกัทรพัยข์องธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานน้ีอาจแปรผนัตามสภาพ

เศรษฐกจิ, การเมอืง หรอืกฎเกณฑท์ีม่ผีลตอ่ธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานเหล่าน้ี การดาํเนินธุรกจิของกลุม่บรษิทัเหลา่น้ีอาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยั

อื่นๆ อาท ิตน้ทุนทีส่งูขึน้, การแขง่ขนัในตลาด, กฎระเบยีบ ฯลฯ 

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารกองทุนแบบ (Management Style Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นผูค้ดัเลอืกหลกัทรพัยเ์พื่อลงทุน โดยการกระจายการลงทุนอาจไม่ได้สอดคล้องกบั Index ดงันัน้ผลการดําเนินงานอาจ

เบีย่งเบนและไมไ่ดส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตราฐาน (Benchmark) ได ้

3.   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในบางบรษิทัทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยต์ํ่า โดยเฉพาะบรษิทัทีม่มีูลค่าตามราคาตลาดขนาดเลก็ ดงันัน้ จงึอาจ

ถกูขายในราคาทีต่ํ่ากวา่ราคาตลาดในปัจจุบนั หรอืทยอยขายไดใ้นจาํนวนทีเ่ลก็น้อย และอาจใชเ้วลายาวนานกวา่ปกต ิ

4.    ความเส่ียงท่ีเกิดจาภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะตลาด (Economic Investment  and Business Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในอตัราแลกเปลีย่น และหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดหุน้ทัว่โลก ทัง้ในกลุม่ประเทศเกดิใหม ่หรอืกลุ่มประเทศทีพ่ฒันา

แลว้ และบางประเทศทีม่รีะบบการปกครองทีเ่ครง่ครดั ความเสีย่งดงักลา่วครอบคลุมถงึดุลการคา้ และความไมส่มดุลยท์างการคา้ และนโยบาย

ทางเศรษฐกจิทีเ่กี่ยวเน่ือง, ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ, กฎเกณฑก์ารเพกิถอนการลงทุน, นโยบายภาครฐัทีเ่กีย่วกบั

การโอนกจิการเป็นของรฐั, ขอ้จํากดัทางการเมอืง ซึง่รวมถงึการเวนคนืภาคอสงัหารมิทรพัย,์ ความเสีย่งทีส่งูขึน้จากการทีท่รพัยส์นิอาจถกูโอน

เป็นของชาต ิหรอืเวนคนื หรอืการถูกเรยีกเก็บภาษีสาํหรบัผูม้รีายได้สูง (Confiscatory taxation), ความไม่มัน่คงของเศรษฐกิจหรอืการเมอืง 

ปัจจยัเหล่าน้ีอาจทําให้ราคาของหลกัทรพัย์ผนัผวน และขาดสภาพคล่องได้ และส่งผลกระทบต่อกําไรและผลการดําเนินงานของกองทุน 

นอกจากน้ี ความแตกต่างของเศรษฐกจิในแตล่ะประเทศ ทัง้ในแงข่องการเตบิโตของ GDP, อตัราเงนิเฟ้อ, ค่าเงนิอ่อนคา่ ฯลฯ อกีทัง้ เศรษฐกจิ

นัน้พึง่พาการคา้ขา้มประเทศจงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการกดีกนัทางการคา้, การควบคุมปรมิาณการหมุนเวยีนของสกุลเงนิ, มาตรการกดีกนั

ทางการคา้ และเศรษฐกจิในบางประเทศอาจพึง่พาบางอุตสาหกรรม จงึอาจทาํใหร้ะดบัหน้ีสงูกวา่ประเทศอื่น 

5. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)  

คอื ความเสีย่งจากการผนัผวนอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างไปจากสกุลเงนิที่

ระดมทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าวจะขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นในชว่งเวลานัน้ ๆ ดว้ย  

และรายรบัหรอืกําไรทีไ่ดร้บัอาจอยูใ่นรปูสกุลเงนิต่างๆ ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ในกรณีทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวน กจ็ะสง่ผลกระทบต่อมูลค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนได้ ขณะที่กองทุนต้องชําระเงนิที่ลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น Base currency ดงันัน้ กระแสเงนิลงทุน, ความ

เคลื่อนไหวของราคาตลาด ดงันัน้กองทุนจงึอาจไดร้บัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและอาจมผีลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของ

กองทุนได้ในกรณีที่กองทุนใช้การ hedging และการทําธุรกรรม อื่น ๆ เพื่อลด ความเสี่ยง จากการเพิ่มขึ้นอตัราดอกเบี้ย ก็อาจ ส่งผลให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง อนัเกดิจากคา่ใชจ้า่ย และความสามารถในการคาดการณ์ การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ของผูจ้ดัการ

กองทุน 

6. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้าดงักล่าวยอ่มทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security)    กองทุนจะลงทุนใน

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่งเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทํา

ให้กองทุนเสยีโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิม่ขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้

อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรม

ดงักลา่วกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

7. กองทุนมีความเส่ียงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
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       คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

        ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

3,000 ลา้นบาท  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจาํนวนเงนิทุนของโครงการ

ไดไ้มเ่กนิ 450 ล้านบาท 

(3) กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลูคา่ที่

ลงทุนและทําใหข้าดทุนได ้ 

- ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 

- เหมาะสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและ

ยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได ้

- บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษ ี

- ระยะเวลาในการลงทุนขึน้อยูก่บัผูล้งทุน 

(4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  

-   การเปลีย่นแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ  

-   การเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิและการลงทุนในต่างประเทศ 

-   กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศองักฤษ ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวม 

                ของตนเองดว้ย 

-  เน่ืองจากกองทนุมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั 

               กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้ 

-  กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดย 

               พจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้  

               อตัราแลกเปลีย่น และคา่ใชจ้า่ยในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

-  กองทุนและ/หรอือาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ที่มไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ทําใหก้องทุนรวมน้ีม ี

   ความเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจาํนวนทีน้่อยกวา่จงึมกํีาไร/ 

   ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งไดส้งู 

   กวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

-  กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรกุ (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวาม 

               เสีย่งทีก่ลยทุธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจ 

               ทําใหไ้มบ่รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาสที ่

               หลกัทรพัยท์ีล่งทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธรุกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ หรอืนโยภาย 

               ภาครฐัไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

-  เน่ืองจากกองทนุน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ี ่

               กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 
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(6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด ?  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบั FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index ซึ่งเป็นตวัชี้วดัของกองทุน

หลกัโดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ํานวณ

ผลตอบแทน 

(8)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มกราคม   

วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2560 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ระหวา่งเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น.เป็นต้นไป โดยตดิตอ่ไดท้ี่ 

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

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

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิ

เพลิ โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติี ้

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติี้ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทําการถึงเวลา 

15.00 น. 

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศ

ของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บริษัทจดัการไม่ได้รบั

ผลกระทบจากการรบัชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัคํานวณราคา

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื

บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ

ดําเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าว

มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์

ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิคา่ขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์

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

ผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่ง

คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.30 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วย

ลงทุน)  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.00 น.(ตามวนั/เวลารบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน)  

(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด  

บรษิทัจดัการกองทุนมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้จํากดั การถอืหน่วยลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดหุน้วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทั

จดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนได้จากช่องทางใด 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกี่ยวกบั มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนล่าสุด ไดภ้ายใน 3 วนัทําการ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถ

ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางชอ่งทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ

เผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและ

จะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทําไดโ้ดยไมช่กัช้า 
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 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

 ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั

จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนบั

แต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ

จะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไมน่ับคะแนน

เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหน้าทีข่อง

บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่ว่นกํากบัการปฏบิตังิาน  

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

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

• ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 

  โทรศพัท ์: 02-7244000 

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

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ไมม่ ี

        คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

        (1) รายช่ือคณะกรรมการ(มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                        กรรมการ 

• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ์                             กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คณุจมุพล สายมาลา      กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร       

         (2) รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์               ประธานเจา้หน้าที่พฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

        (3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562) 

            มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 64 กองทุน 

       (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562) 

           มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 63,153,454,317.71 บาท 

(5)  รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

       (6)    รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

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

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

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สํานกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนักงานประกนัสงัคม 
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พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั             ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

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

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

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

พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

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

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

      ประวตักิารทาํงาน   

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

พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

    พ.ศ. 2553 – 2557                      ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 
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(7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  

 หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป

อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207  

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนดว้ย 

      ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

  

หมายเหตุ  *คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ล้ว 

  **ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 4.00 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -12.03% 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน

รวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 

 ก.พ. 2561 

 - 31 ม.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ก.พ. 

2560   

 - 31 ม.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่ี 9 ก.พ. 

2559   

 - 31 ม.ค. 2560 

เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35   1.9853 2.0130 2.135 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.6052 1.6052 1.570 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.0321 0.0321 0.031 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.3210 0.3210 0.314 

2.    ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.09 0.027 0.0547 0.22 

o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี 0.022 

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0102 0.0103 0.011 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0019 0.0023 0.004 

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าใชจ่้ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0002 0.0002 0.001 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิ 

    การขาย 

          - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

          - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

ไมม่ ี

0.0147 

ไมม่ ี

0.0419 

0.182 

ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วย

ลงทุน 

เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิ 1.61 1.50 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไมเ่กนิ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงือ่นไขการขายและรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ตามเงือ่นไขการขายและรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน 

o ค่าปรบักรณขีายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดใน

โครงการ 
ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชือ่ - สกุล - ทีอ่ยู่ การออกเอกสารแสดงสทิธใิน

หน่วยลงทุนใบใหม ่กรณหีายและอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการโอนเงนิค่าขายคนื ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร            25,152,391.71              1.38  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2         1,754,606,219.23            95.84  

อ่ืนๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น            61,935,912.46              3.38  

 หน้ีสนิอื่น  (10,975,058.40)  (0.60) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ        1,830,719,465.00           100.00  

หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
  *2 หน่วยลงทุนกองทุน Principal Global Infrastructure Equity Fund  
 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 
   

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

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

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 25,152,391.71 1.38 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

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

        

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก

ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- - A- 25,149,678.26 25,152,391.71 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
 

 

ผลการดาํเนินการย้อนหลงัของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการดาํเนนิงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ 

 สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

   - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดชันี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index (แปลงเป็นสกุล

บาท)  

            *NAV ณ วนัที ่31 ม.ค. 2562 

            **NAV ณ วนัที ่25 ม.ค. 2561 

            ***NAV ณ วนัที ่11 ก.พ. 2559 

        - ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 
ผลการดาํเนินงานสิน้สุด  
ณ วนัที ่31 ม.ค. 2562 

         ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั (รอ้ยละต่อปี) 
นบัจากวนัเริม่

โครงการ  
(9 ก.พ. 2559) 

3 เดอืน 
(26 ต.ค. 61) 

6 เดอืน 
(20 ก.ค. 61) 

1 ปี  
(26 ม.ค. 61) 

3 ปี 
(29 ม.ค. 59) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 12.6832* 12.4927 12.9416 12.5954** 9.9337*** 

PRINCIPAL GIF 8.31% 0.90% -2.73% 1.59% 8.25% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 6.02% -0.41% -3.63% 6.66% 5.97% 



 

ภาคผนวก 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

ชื่อกองทุน  : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (USD Hedge) 

ประเภท  : กองทนุรวมตราสารทุน 

อายโุครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 27 กุมภาพนัธ ์2555 

จดทะเบยีนประเทศ : ประเทศไอรแ์ลนด ์

สกุลเงนิของกองทุน  : USD 

วนัทําการซือ้ขาย  : ทุกวนัทําการของธนาคารในไอรแ์ลนด ์หรอืตามทีผู่จ้ดัการกองทุนและผูด้แูล  ผลประโยชน์ตกลง  

บรษิทัจดัการ   : Lazard Asset Management Limited 

Trustee                         :  BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited 

นโยบายการลงทุน  : นโยบายการลงทุน กองทนุเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารทีเ่ทยีบเท่าตราสารทุน (หุน้สามญั, หุน้

บุริมสิทธิ ์และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสรา้งพื้นฐานทัว่โลกที่ Listed หรือ Traded ใน 

regulated markets นอกจากน้ี เพื่อที่จะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม หรอื โครงการจดัการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึ่งรวมถึง 

ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน สดัส่วนการลงทุนทัง้หมดของกองทุนใน

โครงการจดัการลงทุนจะตอ้งไมเ่กนิ 10% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ที่แปลงสภาพได้ และในหน่วยลงทุนของกองทุนปิดที่มี

ขอบเขตการลงทุนที่สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อสรา้งความยดืหยุ่นในการลงทุน 

อาจมกีารลงทุนในกลุ่มประเทศเกดิใหม่ (กลุ่มประเทศเกดิใหม่ทีอ่ยู่ในดชันี MSCI Emerging Markets) 

มากกว่า 20% ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิในกรณีที่ตลาดการลงทุนมโีอกาสที่เอื้อต่อการลงทุนและมี

ขอบเขตการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน อกีทัง้ สดัสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย์

จดทะเบยีน หรอืหลกัทรพัยท์ีม่กีารซื้อขายผา่นตลาดหุน้รสัเซยี จะต้องไมเ่กนิ 5% ของมูลค่าทรพัยส์นิ

สุทธิ ตลอดทุกช่วงการลงทุน และจํากดัเฉพาะหลกัทรพัย์ที่จดทะเบียน หรอืซื้อขายผ่าน Moscow 

Exchange เท่านัน้ 

แมว้่ากองทุนไดล้งทุนนโยบายการลงทุนดงัที่กล่าวในเบื้องต้นแล้ว ผูจ้ดัการกองทุนสามารถเพิม่ความ

ยดืหยุ่นแก่กองทุนโดยการจดัสรรการลงทุนเข้าถือครองเงนิสดในบางสถานการณ์ หรอืเข้าลงทุนใน

หลกัทรพัย์ที่มีสภาพคล่องเทียบเคียงกบัเงนิสด อาทิ ตราสารหน้ีระยะสัน้ (ตราสารหน้ีระยะสัน้ที่มี

อนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัน่าลงทุน ที่ออกโดยองค์กรต่างๆ) และตราสารตลาดเงนิ (ตัว๋เงนิคลงั

ระยะสัน้และกลาง และตัว๋เงนิคลงัที่มลีกัษณะของผลตอบแทนคงที่ และลอยตวั, บตัรเงนิฝาก, ตัว๋แลก

เงนิทีธ่นาคารรบัรอง 

การจา่ยเงนิปันผล :  ม ี

Management Fee         :  0.85% ต่อปี 

ตวัชีว้ดั (benchmark)      :  FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index 

รายละเอยีดของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund แปลมาจากหนงัสอืชีช้วน (Master Prospectus) 

ของกองทุนหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่ Website: http://www.lszardassetmanagement.co.uk 

 

 

 

 

 



 

ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงักองทุนหลกั Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund: 

 

       
    

ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, IRL, AUS) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และ

ไอรแ์ลนด ์

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 มกราคม  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 

วนัที ่18 มนีาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ และไอรแ์ลนด ์ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศออสเตรเลยี 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 



 

 

 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, IRL, AUS) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ ออสเตรเลยี และไอรแ์ลนด ์



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

 

  

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์

อิควิต้ี  ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ

เหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

 ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม

ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธรุกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

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

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ  ท่ีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถกาํกบัและดแูล

การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 
 

 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทําการของบริษทัจดัการหรือโดย

ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www. principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทั

จดัการ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน

การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 

ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

  บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน 

เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามคาํจาํกดัความของ

กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจกําหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั 

หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอํานาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมี

หน้าท่ีต้องทําความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดย

ผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า 

(KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตาม

แนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

จาํเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน

ข้อมลูลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 
  



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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