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• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี, CIMB - Principal Global Managed Volatility 

Equity Fund (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL GMV) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม

ความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่ก ับดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทาํให้ผูล้งทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การ

ทาํธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงทาํให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี เป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตรา ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบี้ย และความเส่ียงท่ี

เก่ียวข้องกบักฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงในการบงัคบัใช้ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน 

หรือข้อกาํหนดอ่ืนๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด

วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน 

ทาํให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้

ลงทุนทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุน

อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 

เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ

ข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลใดท่ีทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน 

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

เดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

        

      

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี ้

Principal Global Managed Volatility Equity Fund  

(PRINCIPAL GMV)  

ประเภทโครงการ กองทนุรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีวคือ 

Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) 

A USD Accumulation โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน 

(Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศไอรแ์ลนด ์โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย Russell Investments 

Ireland Limited และบรหิารเงนิลงทุนโดย Acadian Asset Management, LLC. 

กองทุน Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share 

Class) A USD Accumulation มเีป้าหมายเพื่อมุ่งหาผลตอบแทนที่เทียบเท่าหรอืสูงกว่า MSCI World Index 

แต่มคีวามผนัผวนน้อยกว่าตลาด โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้สามญัทีม่คีวามเสีย่งตํ่าที่จดทะเบยีน หรอืซื้อ

ขายอยูใ่นตลาดที่มกีารควบคุม (Regulated Markets) ทัว่โลก ซึ่งการเลอืกหุน้แต่ละตวัจะคดัเลอืกเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค์ตามกลยุทธ์การลดความเสี่ยงของกองทุนซึ่งรวมทัง้หุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นอกจากน้ี

กองทุนสามารถลงทุนใน Rights Issue ของบรษิทัที่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ

บรษิทัไดก่้อน รวมถงึสามารถลงทุนในหุน้บุรมิสทิธิ ์ที่ออกโดยบรษิทัที่มหีุน้สามญัจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาด

ที่มกีารควบคุม (Regulated Markets) ใบสําคญัแสดงสทิธิ ์REITs และหน่วยลงทุนของกอทุน CIS ซึ่งรวมถงึ

หน่วยของกองทุน ETF  

กองทุนหลกัจะลงทุนไมเ่กนิ 10% ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธใินหน่วย CIS และจะลงทุนไม่เกนิ 10% ของมูลค่า

ทรพัยส์นิทรพัยส์ทุธใินประเทศทีไ่มร่วมอยูใ่น MSCI World Index  

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) และ/หรอืเพื่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุน สญัญา Futures จะใช้เพื่อป้องกนั

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) สญัญา Forward จะใช้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิตราเป็นหลกั Options จะใช้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงรวมถึงการให้ม ีexposure ในตลาดนัน้ๆแทนที่จะถือ

หลกัทรพัยโ์ดยตรง ส่วน Swaps (รวมถึง Swaptions) จะใช้เพื่อมุ่งหวงัใหเ้กิดกําไร เช่นเดยีวกบัการป้องกนั

ความเสี่ยงในสถานะฝัง่ซื้อ (Long Positions) ส่วน Caps และ Floors จะใช้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงเกี่ยวกบั

การเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ย และ Credit Default Swaps จะถูกใช้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้านเครดิต 

(Credit Risk) ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรพัย์ที่อ้างอิง หรอืดชันีที่อ้างอิง นอกจากน้ีกองทุนสามารถกู้ยมืได้ไม่เกิน

รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยเป็นการกูย้มืระยะสัน้เท่านัน้   

2. บรษิทัจดัการจะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปที่ประเทศองักฤษ  โดยใช้เงนิสกุลดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงนิที่ลงทุน ในขณะที่กองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในหลาย

สกุลเงนิ เช่น ยูโร (EUR) ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) เป็นต้น และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะส่งคํา

สัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศองักฤษ และ/หรอืเปลีย่นแปลง

สกุลเงนิในภายหลงั  โดยคํานึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทาง

ปฏบิตัเิป็นสาํคญั โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแล้ว   

ส่วนที่เหลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ 

สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืที่ไดร้บัการยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอื

ของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนใน

ป้องกนัความ
เส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียน

ตามดลุยพินิจ
้ ั

 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ 

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ ี

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน 

 

มคูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่   : 5,000 บาท    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 50,000,000 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 1 บาท 

 

ไมกํ่าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ

จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 

 

วนัที ่2 มนีาคม 2561 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มูลพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั 

เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตาม

ปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุนของ

กองทุนอาจมสีภาพคล่องน้อย กองทนุจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมไ่ดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

Russell Investments Ireland Limited ซึ่งเป็นผู้บรหิารกองทุน Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Fund จะเน้นลงทุน

ในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

3. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่

ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมี

ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่

ลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

4.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลี่ยนแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบ

ต่อมลูคา่ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวม

จะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายทํากําไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจได้

ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเช่นกนั  

     - ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา  

  แลกเปลี่ยน 

- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนั 

  ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 

- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

เน่ืองจากกองทนุมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น

ความเสีย่งของคา่เงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าคา่เงนิต่างประเทศทีล่งทุนออ่นค่า มลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะ

ลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืสําคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ทําไดด้งัต่อไปน้ี 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะ

ใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 
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ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั 

ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk):  

ผลการดําเนินงานในอดตีไม่ไดย้นืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและกําไรมโีอกาสทัง้เพิม่ขึ้นและลดลง ผูล้งทุนอาจม

โอกาสทีจ่ะไดร้บัผลกําไร หรอืขาดทุนจากเงนิลงทุนทีไ่ดล้งทุนไวไ้ด ้

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risks):  

กองทุนอาจมกีารลงทุนทางตรงหรอืทางอ้อมในตราสารทุน ความผนัผวนของราคาของตราสารที่ลงทุนขึน้กบัสถานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อก

ตราสาร สภาวะตลาดโดยรวม และสภาพเศรษฐกจิ 

ความเส่ียงด้านการเมือง (Political Risks):  

มลูคา่สนิทรพัยข์องบรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบจากความไมแ่น่นอนทางการเมอืงการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมอืง การเกบ็ภาษ ีการควบคุม

ไมใ่หน้กัลงทุนทีนํ่าเงนิมาลงทุนในประเทศนําเงนิกลบัประเทศของตน หรอืการหา้มไมใ่หม้กีารลงทุนจากต่างประเทศในบางประเทศ  

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) :  

การลงทุนอาจมกีารครอบครองสกุลเงนิตราในหลายประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนในแต่ละสกุลเงนิอาจส่งผลให้มูลค่ากา

ลงทุนของกองทุนมคีวามผนัผวน บรษิทัอาจใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิต่างๆในการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

ความเส่ียงเก่ียวกบัคู่สญัญา (Counterparty and Settlement Risks):  

กองทุนอาจเขา้ทําสญัญาตราสารอนุพนัธ ์OTC หรอืธุรกรรมทางการเงนิกบัคู่สญัญาที่เชื่อถอืได ้แต่อย่างไรกต็ามหากคู่สญัญาถูกปรบัลดอนัดบั

ความน่าเชื่อถือซึ่งอาจมผีลกระทบในเชิงพาณิชย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง กองทุนอาจต้องมกีารประเมนิคู่สญัญาใหม่ นอกจากน้ีคู่สญัญาอาจม

ความเสีย่งในการผดินดัชําระหน้ีซึง่กองทนุอาจไดร้บัความเสยีหากคูส่ญัญาไมส่ามารถชําระทรพัยส์นิตามทีท่ําสญัญากบัอกีฝ่ายหน่ึงได ้
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 ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปและมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

5,000 ลา้นบาท    

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

- ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 

- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนหลกัไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลูคา่ที่

ลงทุนและทําใหข้าดทุนได ้

ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GMV-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์

จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GMV -I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 

และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกําหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกวา่หน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนกําหนด  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GMV -C  :  

เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิทัจดัการกําหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กองทนุสว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 

return) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนใน

ชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศ

ผา่นทางเวบ็ไซด ์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร 

เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิ

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ําการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ

และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  และประกาศผา่นทางเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการใหท้ราบ 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

-   การเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ

ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําใหก้องทุนรวม/เปิดน้ีมคีวามเสีย่ง

มากกวา่กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

- เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัย์ที่

กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  
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- กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชิงรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวาม

เสีย่งที่กลยุทธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจ

ทําให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมโีอกาสที่

หลกัทรพัย์ที่ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรอืนโยบาย

ภาครฐัไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดจีากการ

ลงทุน และคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสําคญั 

 (5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผูป้ระกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

          กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

  (6) รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์

วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 

ประมาณไมเ่กนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

      (7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 

      ระยะเวลาเท่าใด?  

ตวัชีว้ดั  MSCI World Index  ซึง่เป็นดชันีชี้วดัเดยีวกบักองทุนหลกัที่ลงทุนและในการแสดงดชันีชี้วดัผลการดาํเนินงานดงักลา่ว 

บรษิทัจะแปลงคา่เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน ณ วนัทําการที่คาํนวณ 

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

และผูล้งทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ สาํนักงานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนุนการขายและรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ  

      ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

    (1)   กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

           ผูท้่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่ 

• 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 

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทําการซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่มส่ามารถทํารายการซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทํา

การถดัไป  

ทา่นสามารถชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิด พรนิซเิพลิ 

โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศที่

เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน(ถ้าม)ี 

หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิทัจดัการ 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนั

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย

หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทั

จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระคา่ซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน(ถ้าม)ี 

หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิทัจดัการ 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาทําการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้

สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ

ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
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ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยั  

     ทีค่วบคมุไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศกําหนด 

- ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความ

เสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่

ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนดาํเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง

สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกอง

ทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และดาํเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจทําใหบ้รษิทัจดัการ

และ/หรอืกองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account 

Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ได้ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มูล

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อยา่งไรกด็ใีนสว่นของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน 

บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล .ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต. หรือ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด 

(3) มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของ

วธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บรษิทัจดัการจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนกําหนด 

3.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิคา่ขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิทัจดัการ

กองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชําระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่ง่คาํส ัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้าร

บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง

บรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทําการ

ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัทําการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั

จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มูลมูลค่าหน่วย

ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

•  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจาก  

 วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

•  นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่ 

 วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ

จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบัคะแนน

เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าที่ของ

บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกํากบัและดแูลการปฏบิตังิาน  

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

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

• ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

โทร.02-273-2997, 02-470-3207 

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

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คณุจมุพล สายมาลา                กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 (2)  รายช่ือผู้บริหาร  

• คณุจมุพล สายมาลา   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         

• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คณุกุณฑรีา พรโรจนางกูร              หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

(3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 55 กองทุน 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั  63,673,185,922.87 บาท 

(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุธนา เชนะกุล, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

 (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                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.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 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

•  คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

               ประวตักิารศกึษา 

   พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

               ประสบการณ์ทํางาน 

               พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

               พ.ศ. 2539 - 2547 เจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํนกังาน 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 คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2543 - 2547  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

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

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั 
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•    คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บล.กสกิรไทย จาํกดั (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, บลจ. พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

•    คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 

ประวตักิารทํางาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

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

    (7)   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคาร 

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

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่าง 

        ถกูต้อง ? 

      บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595 ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

(9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย 

ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

 Website: www.principal.th
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี  

2 มี.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562 

เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** ไมเ่กนิรอ้ยละ 6.22 2.069 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

      -ชนิดสะสมมลูค่า  

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

1.601 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

      -ชนิดสะสมมลูค่า  

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

0.032 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

      -ชนิดสะสมมลูค่า  

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

0.320 

2.    ค่าใชจ่้ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 0.116 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.003 

o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 0.020 

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 

0.073 

0.010 
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หมายเหตุ  *ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน

ทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั 

NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้หมด ทัง้น้ี มลูคา่หน้ีสนิทัง้หมดไมร่วมค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียม 

ผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 

 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 52.00 

• Port Folio Duration : - 

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

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 
     ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14   

ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14  

ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14  

 

1.50 

- 

ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 

 

ยกเวน้ 

- 

ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซือ้

ขายหน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีจ่่ายจรงิ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ไดร้บัคนืเมื่อเลกิกองทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อขายหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้ง

ขอใหน้ายทะเบยีนดาํเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณี

พเิศษ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร            15,074,296.25          1.80  

 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ                733,563.65          0.09  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2           816,937,971.50         97.74  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น              8,172,331.49          0.98  

 หน้ีสนิอื่น  (5,085,626.79)  (0.61) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ          835,832,536.10        100.00  

หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   

  
*2 หน่วยลงทุนกองทุน RICAGMV ID    

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรปุเงินลงทนุ 

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 15,807,859.90 1.89 

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

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

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

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั จาํกดั 

(มหาชน) 

- - AA 15,058,687.09   15,074,296.25   

2 เงนิฝากธนาคาร

สกุลเงนิ

ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - AA 733,556.08 733,563.65 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ 

ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 2562 

นับจากวนั

เร่ิม

โครงการ 

(2 มี.ค. 61) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(28 ก.ย. 61) 

6 เดือน 

(29 มิ.ย. 61) 

1 ปี 

(29 ธ.ค. 60) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท)     

ชนิดสะสมมลูคา่ 9.7081* 10.2374 9.8945 N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม N/A* N/A N/A N/A 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้     

ชนิดสะสมมลูคา่ -2.92% -0.54% -5.11% -2.92% 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม N/A N/A N/A N/A 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) -0.07% -1.98% -7.55% -0.07% 

 

หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการดาํเนนิงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน 

                   รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

   - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันี MSCI World Index ซึง่ในการแสดงดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะแปลงค่าเงนิบาทโดย 

     ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุ ณ วนัทาํการทีค่าํนวณ  

   * NAV ณ วนัที ่28 ก.พ. 2562 

            - ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

            - เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของ GMV-C ณ วนัที ่28 ก.พ. 2562 จงึไมส่ามารถแสดงขอ้มลูของ GMV-C ได ้
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ภาคผนวก 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Fund มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

ชื่อกองทุน    :  Acadian Global Managed Volatility Equity UCITS Fund  

Class    :  Class A USD Accumulation (สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนั) 

ประเภท     :  กองทุนรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ    :  ไมกํ่าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน    :  10 กุมภาพนัธ ์2012  

จดทะเบยีนประเทศ   :  ไอรแ์ลนด ์

สกุลเงนิของกองทุน   :  EUR 

วนัทําการซือ้ขาย   :  ทุกวนัทําการของธนาคารในประเทศไอรแ์ลนด ์

การจา่ยปันผล   :  ไมจ่า่ย 

บรษิทัจดัการ     :  Russell Investments Ireland Limited 

ผูบ้รหิารเงนิลงทุน   :  Acadian Asset Management, LLC. 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน   :  State Street Custodial Services (Ireland) Limited 

นโยบายการลงทุน  :  กองทุนมุ่งหาผลตอบแทนที่เทยีบเท่าหรอืสงูกวา่ MSCI World Index แต่มคีวามผนัผวนน้อยกว่า

ตลาด โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามญัที่มีความเสี่ยงตํ่าที่จดทะเบียน หรอืซื้อขายอยู่ใน 

Regulated Markets ทัว่โลก ซึ่งการเลอืกหุน้แต่ละตวัจะคดัเลอืกเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามกล

ยุทธ์การลดความเสี่ยงของกองทุนซึ่งรวมทัง้หุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นอกจากน้ีกองทุน

สามารถลงทุนใน Rights Issue ของบรษิทัที่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเดมิสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ของบริษัทได้ก่อน รวมถึงสามารถลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ ์ที่ออกโดยบริษัทที่มีหุ้นสามัญจด

ทะเบยีนซื้อขายใน Regulated Markets ใบสําคญัแสดงสทิธิ ์REITs และหน่วยลงทุนของกองทุน 

CIS ซึง่รวมถงึหน่วยของกองทุน ETF  

กองทุนจะลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธใินหน่วย CIS และจะลงทุนไม่เกิน 10% 

ของมลูคา่ทรพัยส์นิทรพัยส์ทุธใินประเทศทีไ่มร่วมอยูใ่น MSCI World Index  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ

ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่ อวัตถุประสงค์ในการลงทุน สัญญา 

Futures จะใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) สัญญา Forward จะใช้เพื่ อ

ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราเป็นหลกั Options จะใช้เพื่อป้องกนัความเสี่ยง

รวมถึงการให้ม ีexposure ในตลาดนัน้ๆแทนที่จะถือหลกัทรพัย์โดยตรง ส่วน Swaps (รวมถึง 

Swaptions) จะใช้เพื่อมุ่งหวงัให้เกิดกําไร เช่นเดียวกบัการป้องกนัความเสี่ยงในสถานะฝัง่ซื้อ 

(Long Positions) ส่วน Caps และ Floors จะใช้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหว

ของอตัราดอกเบี้ย และ Credit Default Swaps จะใช้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงด้านเครดติ (Credit 

Risk) ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิทรพัย์ที่อ้างองิ หรอืดชันีที่อ้างอิง นอกจากน้ีกองทุนสามารถกู้ยมืได้ไม่

เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยเป็นการกูย้มืระยะสัน้เท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม  

Management Fee    :  ไมเ่กนิ 1.00% 

Administration and Custodial fee  :  ไมเ่กนิ 0.25% 

ตวัชีว้ดั (benchmark)    :  MSCI World Index 

Bloomberg ticker   :  RICAGMV ID 

ISIN      :  IE00B4T3NP37 
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ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงักองทุนหลกั GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY UCITS FUND: 

 

 
 

 
    

ผลการดาํเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  

 (ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, IRL) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 

วนัที ่18 มนีาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศองักฤษ 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
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ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  

 (ประจาํปี 2562) 

(TH, US, UK, IRL) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 

วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี เป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล 

แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ีไม่ได้ขึน้อยู่กบั

สถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน

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

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ

สามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทําการของบริษทัจดัการ

หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ

แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน

การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร  ซีไอเอม็บี 

ไท ย ชั ้น  16 ถ น น ห ลังสวน  แขวงลุม พิ นี   เขต ปทุ มวัน  กรุงเท พ ฯ 10330 โท รศัพ ท์  : 0-2686-9500 ห รือ  0-2686-9595 

www.principal.th 

 

 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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