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• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี, CIMB - Principal Global Preferred Securities Fund (ช่ือย่อ : 

CIMB -PRINCIPAL GPS) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ

ตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม

ความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่ก ับดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทาํให้ผูล้งทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การ

ทาํธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริต้ี เป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตรา ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบี้ย และความเส่ียงท่ี

เก่ียวข้องกบักฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงในการบงัคบัใช้ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน 

หรือข้อกาํหนดอ่ืนๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด

วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริต้ี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน     

ทาํให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่า        

ผูล้งทุนทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจ

ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ีเม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสม

กบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบคุคลใดท่ีทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ 

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

เดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

      

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

 

ช่ือกองทุน กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร ์ซเิคยีวรติี ้

Principal Global Preferred Securities Fund  

(PRINCIPAL GPS)  

ประเภทโครงการ กองทนุรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว

คอื Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน 

(Share Class) I Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ

ของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลกัจดัตัง้ตามเกณฑ ์

UCITS โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบรหิาร

เงนิลงทนุโดย Spectrum Asset Management 

กองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วย

ลงทุน (Share Class) I Acc USD กองทุนน้ีมุ่งลงทุนในตราสารบุรมิสทิธท์ี่เป็นสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั 

และตราสารหน้ี ซึ่งในขณะลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

อนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เป็นหลกั ซึ่งบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์่วนใหญ่จะอยู่ใน

อเมรกิาและ/หรอืยโุรป 

กองทุนหลกัจะแสวงหามูลค่าเพิม่ในการลงทุนจากการคดัเลอืกหลกัทรพัย ์รวมถงึการวเิคราะหเ์ครดติ 

กระบวนการลงทุนจะมกีารวเิคราะหเ์ชงิลกึ และการกําหนดกลยทุธนํ์าไปสูก่ารสรา้งพอรต์การลงทุน 

กองทุนหลกัสามารถลงทุน REITs ซึ่ง REITs นัน้จะจดัตัง้ในรูปแบบกองทุน หรือมีลกัษณะที่เป็น 

Partnership structure ที่ มีผู้ ร่ วม ลงทุ น จากหลายๆ นั กล งทุ น  ซึ่ งมี ราย ได้ จากการบ ริห าร

อสังหาริมทรัพย์ และหรือ Mortgage loans โดย REITs ดังกล่าวจะต้องมีการซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัย ์และการลงทุนใน REITs ดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบต่อการไถ่ถอนเงนิของผูล้งทุน 

กองทุนหลกัอาจถอืครองสนิทรพัยเ์พื่อสภาพคล่องเช่น เงนิฝากธนาคาร อยา่งไรกต็ามกองทุนจะลงทุน

ในหลกัทรพัยด์งักล่าวไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิองกองทุน 

โดยปกติกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัเป็นหลกั สําหรบัส่วนที่เป็นสกุลเงนิอื่นที่ลงทุน 

กองทุนจะมกีารทําการป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทนุ (Hedging) กบัสกุลดอลล่าสหรฐั 

2. บรษิทัจดัการจะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปที่ประเทศไอรแ์ลนด์  โดยใช้เงนิสกุล

ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงนิที่ลงทุน ในขณะที่กองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) ยูโร (EUR) (โดยจะลงทุนเป็นสกุล

เงนิดอลล่าร์สหรฐัเป็นหลกั)เป็นต้น และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนหลกัในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศไอรแ์ลนด ์และ/หรอืเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิใน

ภายหลงั  โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ

เป็นสาํคญั โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้าํเนินการแลว้   

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหน้ีทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดย

ภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมี

อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(investment 

grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น

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

ประกาศกําหนด  

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

5 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ ี

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน 

 

มคูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่   : 50,000.00 บาท    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุม่  : 1 บาท 

 

ไมกํ่าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ

จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่15 มนีาคม 2561 

 

วนัที ่10 เมษายน 2561  
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1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละราย

บรษิทั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจ

ลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่ง

อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารที่ลงทุน

ของกองทุนอาจมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมไ่ดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่ งเป็นผู้บริหารกองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities 

Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

3. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของ

ประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยั

เหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทนุ หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทนุลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของ

ประเทศทีล่งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

 4. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี

ผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแขง็ 

กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายทํากําไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจ

ได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดมิด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครื่องมือสําคญัในการบรหิาร

ความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ทําไดด้งัต่อไปน้ี 

- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการ

ป้องกนัความเสี่ยงขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสี่ยงหรอืไม่กองทุนอาจลงทุนใน

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใชก้ารวเิคราะห์

ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
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ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั 

1. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk):   

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนอาจสง่ผลใหม้ลูค่าของการลงทุนเพิม่ขึน้ หรอืลดลง โดยการลงทุนของกองทุนจะตอ้งทาํตาม

กฎหมายในส่วนของการบรหิารอตัราแลกเปลีย่นซึง่จะถูกควบคมุจากผูม้อีํานาจทางกฎหมายอกีทหีน่ึง อกีทัง้การตดัสนิใจลงทนุของ

กองทนุอาจจะไดกํ้าไรหรอืขาดทุนกไ็ด ้ 

สนิทรพัยข์องกองทุนอาจจะใชส้กุลเงนิทีน่อกเหนือจากสกุลเงนิหลกัทีก่องทุนลงทุน และ การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

ระหวา่งสกุลเงนิหลกัดงักล่าวกบัสกุลเงนิอื่นๆของสนิทรพัยอ์าจทําใหม้ลูคา่สนิทรพัยข์องกองทุนลดลง ผูจ้ดัการดา้นกองทุนจะ

พยายามลดความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นน้ีโดยใช ้FDI (Foreign Derivative Instrument) ซึง่เป็นเครื่องมอือนุพนัธอ์ย่างหน่ึง แต่

อยา่งไรกต็าม ไมส่ามารถรบัประกนัไดว้า่ความพยายามทีจ่ะลดความเสีย่งดงักล่าวจะประสบความสาํเรจ็ 

2. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk):   

มลูคา่ของหน่วยลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากอตัราดอกเบี้ย เมื่ออตัราดอกเบี้ยลดลง  ราคาของตราสารหน้ีและหลกัทรพัยบ์ุรมิสทิธิ ์

(Preferred Securities) จะเพิม่ขึน้ ในช่วงทีอ่ตัราดอกเบีย้ลดลง ผูอ้อกหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจจะใช ้option เพื่อทีจ่ะจา่ยเงนิต้นคนื

ก่อนทีจ่ะครบระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้เป็นการบงัคบักองทุนเพื่อลงทุนซ้ําในหลกัทรพัยท์ี่ใหผ้ลตอบแทนตํ่ากวา่ (prepayment risk)  ใน

สว่นของหลกัทรพัยบ์ุรมิสทิธิ ์(Preferred Securities) ในสถานการณ์บางอยา่ง เชน่ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายอาจทําใหผู้อ้อก

หลกัทรพัยไ์ถ่ถอนหลกัทรพัยน์ัน้เรว็กวา่ทีกํ่าหนดไว ้

เมื่ออตัราดอกเบี้ยเพิม่ขึน้ ราคาของตราสารหน้ีและหลกัทรพัยบ์ุรมิสทิธิ ์(Preferred Securities) จะลดลง  อายเุฉลีย่ของหลกัทรพัย์

นัน้ๆอาจจะถูกขยายยาวขึน้เน่ืองจากจะมกีารจ่ายเงนิตน้คนืทีช่า้ลง ซึ่งสิง่น้ีอาจจะเกดิขึน้กบัอตัราดอกเบีย้ทีต่ํ่ากว่าตลาด เพิม่ดเูรชัน่

การถอืครองหลกัทรพัย ์และลดมลูคา่ของหลกัทรพัย ์(extension risk)  

นอกจากน้ีกองทุนอาจใช้การป้องกนัความเสีย่งและกลยทุธอ์ื่นๆเพื่อทีจ่ะลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ ซึง่อาจ

ทําใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบเน่ืองจากมตีน้ทุนทีส่งูขึน้  

3. ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk):   

มลูคา่ของตราสารหน้ีและหลกัทรพัยบ์ุรมิสทิธิ ์(Preferred Securities) ซึง่ผกูพนักบักองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากเครดติ เช่น 

อนัดบัเครดติของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละระยะเวลาการถอืครอง ซึง่คณุภาพของหลกัทรพัยท์ีต่ํ่าและระยะเวลาการถอืครองทีย่าวนานจะ

ทําใหม้คีวามเสีย่งดา้นเครดติสงู และราคาจะผนัผวนมากกว่ากรณีทีเ่ป็นหลกัทรพัยค์ณุภาพสงูและระยะเวลาการถอืครองทีส่ ัน้ 

หลกัทรพัยต์ราสารหน้ีทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นระดบั investment grade จะเป็นหลกัทรพัยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนสงู ซึง่หลกัทรพัยเ์หล่าน้ีจะให้

ผลตอบแทนทีส่งูเมื่อเทยีบกบัหลกัทรพัยอ์ื่นซึง่มอีนัดบัเรตติง้สงูกวา่ แต่ทวา่จะมรีะดบัของความเสีย่งที่สงูและถูกพจิารณาวา่เป็น

หลกัทรพัยใ์นระดบั speculative โดยบรษิทัผูกํ้าหนดเครดติสว่นใหญ่  

สว่นของหลกัทรพัยบ์รุมิสทิธิ ์(Preferred Securities) ความเสีย่งดา้นเครดติอาจจะบอกไดม้ากกวา่เพยีงแค ่การลดลงของราคา

หลกัทรพัยห์รอืความผดิพลาด ความผดิพลาดน้ีรวมถงึการไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลเมื่อถงึครบกําหนดชําระดว้ย โดย หลกัทรพัยบ์ุ

รมิสทิธิ ์(Preferred Securities) อยูใ่นระดบัชัน้ (priority claim) ทีต่ํ่ากวา่หุน้กูแ้ละตราสารหน้ีอื่นๆทีอ่ยูใ่นโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทั

ในดา้นของลําดบัความสาํคญัของรายไดอ้งคก์ร ดงันัน้จงึมคีวามเสีย่งดา้นเครดติสงูกวา่ตราสารหน้ีทัว่ไป  

ไมม่กีารรบัประกนัว่าผูอ้อกหลกัทรพัยด์งักล่าวหรอืหลกัทรพัยอ์ื่นๆซึง่กองทุนลงทุนจะไมม่ปัีญหาดา้นเครดติซึง่จะนําไปสูค่วาม

สญูเสยีของการลงทุน หรอืการชําระเงนิเมื่อถงึเวลาครบกําหนด (เช่นเดยีวกบัการเพิม่ขึน้ของมลูคา่การลงทุนในหลกัทรพัย)์ มคีวาม

ไมแ่น่นอนแฝงอยูใ่นความน่าเชื่อถอืของเครดติของผูอ้อก debt securities และความไมเ่สถยีรของตลาดอาจหมายความวา่มกีาร

เพิม่ขึน้ของการผดินัดชําระหน้ีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์    
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     ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

3,000 ลา้นบาท ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วย

ลงทุนเกนิกว่าจาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิลงทุนของโครงการ 

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

- ผูท้ีต่อ้งการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 

- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนหลกัไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากวา่

มลูคา่ทีล่งทุนและทําใหข้าดทุนได ้

ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GPS-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์

จากการลงทุน (Total return) 

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

เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกําหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกวา่หน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อ

เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยบรษิทัจดัการจะติด

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทําการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ 

ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GPS -C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  :  

เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิทัจดัการกําหนด อาท ิผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กองทนุสว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 

return) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนใน

ชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศ

ผา่นทางเวบ็ไซด ์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

- กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผู้ลงทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

โดยรวมของตนเองดว้ย 

-   การเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ

ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนีัยสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้
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- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิด้มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ทําใหก้องทุนรวมเปิดน้ีมคีวาม

เสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจาํนวนที่น้อยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทุนสูง

กว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดสู้งกว่าผูล้งทุน

ทัว่ไป  

- เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัย์ที่

กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

- กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชิงรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวาม

เสีย่งที่กลยุทธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ี่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจ

ทําให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมโีอกาสที่

หลกัทรพัยท์ี่ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรอืนโยบาย

ภาครฐัไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดจีาก

การลงทุน และคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสําคญั 

 (5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

          กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

  (6) รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 มนีาคม 

วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31  มนีาคม 2562 

      (7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 

      ระยะเวลาเท่าใด?  

ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedge ในการแสดงดชันีชี้วดัผลการ

ดาํเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะแปลงคา่เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการ 

     วดัผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วนัทําการทีค่าํนวณ 

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

และผูล้งทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ สาํนักงานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนุนการขายและรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

   (1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ระหวา่งเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.30 น. ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหาก

วนัทําการซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่มส่ามารถทํารายการซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทําการถดัไป 

ท่านสามารถชําระคา่สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 

โกลบอล พรเีฟอร ์ซเิคยีวรติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร ์ซเิคยีวรติี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร ์ซเิคยีวรติี ้
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน(ถา้ม)ี 

หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิทัจดัการ 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนั

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย

หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทั

จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น. 

โดยบรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัที ่8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

บรษิทัจดัการกําหนดให้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศของ

กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบั

ผลกระทบจากการรบัชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศที่

เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการที่บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน(ถ้า

ม)ี หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  
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บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้

สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ

ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจาก

ปัจจยัทีค่วบคมุไมไ่ด ้หรอืกรณีจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศกําหนด 

- ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความ

เสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่

ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนดาํเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง

สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกอง

ทรพัยส์นิของบคุคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และดาํเนินกจิกรรมในอเมรกิา 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 แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ได้ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือ

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
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นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั

จดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่งคําสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ

บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วย

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
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จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน

เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ

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 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

โทรศพัท ์โทร.02-724-4000 

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

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่  

        อย่างไร ? 

ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1)  รายช่ือคณะกรรมการ  (มผีลตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป) 

• 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 
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(3)   จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562)  

บรษิทัจดัการมกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 55 กองทนุ 

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

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 64,885,416,160.93 บาท 

(5)   คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ํานวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 

• 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 

(5) 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 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

               ประสบการณ์ทํางาน 

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

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

• คณุดาราวรรณ ประกายทิพย ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2552 ปรญิญาโท สาขาบรหิารการเงนิ จาก Eramus University                         

พ.ศ. 2544 - 2548                       ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                 
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ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2557 - 2558 ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ, ฝ่ายบรหิารการลงทุนสว่นบุคคล, บล.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

พ.ศ. 2553 - 2555 นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั  

(มหาชน) 

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

                 ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2552   ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  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 

•    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 
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 (7)  ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป

อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)    ใครเป็นผูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร.02-724-4000 

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

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

Website: www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน

โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 

 10 เม.ย. 2561 -  

31 มี.ค. 2562 

เกบ็จริง*,** 

1.   คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

     (รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ 
ไมเ่กนิรอ้ยละ  6.22 1.680 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 

 

1.043 

- 

- 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

 

0.031 

- 

- 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 

0.313 

- 

- 

2.   คา่ใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 0.293 

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.012 

o คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.055 

o คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 

0.216 

ไมม่ ี

-ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม 

-NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไมร่วมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูล 

 ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 

-ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของกองทุน ในกรณทีีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนื 

 ในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถา้ม)ี 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14  

ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 

 

รอ้ยละ 1.00 

- 

- 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 

 

ยกเวน้ 

- 

- 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 

- 

- 

 

รอ้ยละ 1.00 

- 

- 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  1.07 

- 

- 

 

ยกเวน้ 

- 

- 

o คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซือ้

ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บั

คนืเมื่อเลกิกองทุน 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนดาํเนินการใดๆใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

-ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดไวแ้ลว้ 

-ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ ้ 

 ลงทุนทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั 

• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 17.98 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -8.65 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร              5,068,341.44          1.81  

 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ                  17,401.19          0.01  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2           279,092,031.66         99.71  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น                  19,023.50          0.01  

 หน้ีสนิอื่น  (4,300,548.33)  (1.54) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ          279,896,249.46        100.00  

หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   

  
*2 หน่วยลงทุนกองทุน UBGEIA2 LX    

 

 

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 5,085,742.63 1.82 

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

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

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)

15% NAV   
หมายเหต ุ:* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร ์ซเิคยีวรติี้  17 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสริกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - AA+ 5,067,517.05 5,068,341.44 

2 เงนิฝากธนาคารสกุล

เงนิต่างประเทศ 

ธนาคารกสริกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - AA+ 17,401.19 17,401.19 

 หมายเหตุ : 

*1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้ 

   คา้งรบัแล้ว     
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2562 

นับจากวนัเร่ิมโครงการ 

(10 เม.ย. 61) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั  

(ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(28 ธ.ค. 61) 

6 เดือน 

(28 ก.ย. 61) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 9.9965* 9.5013 9.8817 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร ์ซเิคยีวรติี ้ -0.04% 5.21% 1.16% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 6.12% 1.77% 1.48% 

หมายเหต ุ: - เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทั

จดัการลงทุน 

 - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedge  

ในการแสดงดชันีชี้วดัผลการดาํเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะแปลงคา่เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการ 

     วดัผลการดาํเนินงานของกองทุน ณ วนัทําการทีค่าํนวณ 

 * NAV ณ วนัที ่29 ม.ีค. 2562  

   ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลกองทุนหลกั 
 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

ชื่อกองทุน  : Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund  

Class : I Acc USD (สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนั) 

อายโุครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 22 เมษายน 2003  

จดทะเบยีนประเทศ : ไอรแ์ลนด ์

สกุลเงนิของกองทุน  : USD 

วนัทําการซือ้ขาย   : ทุกวนัทําการของธนาคารในประเทศไอรแ์ลนด ์

การจา่ยปันผล : ไมจ่า่ย 

บรษิทัจดัการ   : Principal Global Investors (Ireland) Limited 

Sub-Investment Adviser : Spectrum Asset Management 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน   : BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited 

 วตัถุประสงคก์ารลงทุน : กองทุนมวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัการรกัษาเงนิตน้จาก

การลงทนุ 

 นโยบายการลงทุน  : กองทุนน้ีมุ่งลงทุนในตราสารบุรมิสิทธ์ที่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรฐั และตราสารหน้ี ซึ่งในขณะ

ลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในอนัดบัที่สามารถลงทุน

ได้ (Investment Grade) เป็นหลกั ซึ่งบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมริกาและ/หรือ

ยโุรป 

กองทนุจะแสวงหามลูคา่เพิม่ในการลงทุนจากการคดัเลอืกหลกัทรพัย ์รวมถงึการวเิคราะหเ์ครดติ 

กระบวนการลงทุนจะมกีารวเิคราะหเ์ชงิลกึ และการกําหนดกลยทุธนํ์าไปสูก่ารสรา้งพอรต์การ

ลงทุน 

กองทุนหลกัสามารถลงทุน REITs ซึ่ง REITs นัน้จะจดัตัง้ในรูปแบบกองทุน หรอืมลีกัษณะที่เป็น 

Partnership structure ที่มีผู้ ร่วมลงทุนจากหลายๆนักลงทุน ซึ่ งมีรายได้จากการบริหาร

อสงัหาริมทรพัย์ และหรือ Mortgage loans โดย REITs ดงักล่าวจะต้องมีการซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัย ์และการลงทุนใน REITs ดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบต่อการไถ่ถอนเงนิของผูล้งทุน 

กองทุนอาถถอืครองสนิทรพัยเ์พื่อสภาพคล่องเช่น เงนิฝากธนาคาร อย่างไรกต็ามกองทุนจะลงทุน

ในหลกัทรพัยด์งักล่าวไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธกิองกองทุน 

โดยปกตกิองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐัเป็นหลกั สาํหรบัสว่นที่เป็นสกุลเงนิอื่นทีล่งทุน 

กองทนุจะมกีารทําการป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุน (Hedging) กบัสกุลดอลลารส์หรฐั 

                                                  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวม  

Entry Charge : ไมเ่กนิ 5.00%  (ปัจจบุนัไมเ่รยีกเกบ็) 

Management Fee  : ไมเ่กนิ 2.00% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.40% ต่อปี) 

คา่ธรรมเนียมรวม (TER) : 0.43% ต่อปี 

ตวัชีว้ดั (benchmark)    : ดชันี ICE BofAML Fixed Rate Preferred Securities Index 50% และ  

   ดชันี ICE BofAML US CAPital Securities Index 50% 

Bloomberg ticker : PGIPSIA ID 

ISIN   : IE0032591004 

กองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนด์ เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ทัว่ไป (Retail Fund) และเป็นกองทุนที่ จ ัดตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ และ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ International 

Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(Hedge Fund)  
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รายละเอยีดของกองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund แปลมาจากหนังสอืชี้ชวน (Master Prospectus) 

ของกองทนุหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่www.principalglobal.com 

 

ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงักองทุนหลกั Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - I Class Accumulation Units : 

 

       
ผลการดาํเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(TH, IRL, US) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 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  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ, 

วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 

  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

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 ิ

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 

 (ประจาํปี 2562) 

(TH, US, IRL) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดทําการของประเทศไอรแ์ลนด ์

  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี เป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิ

เคียวริต้ี ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงิน

หรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน

การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร   ซีไอเอม็บี 

ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 

www.principal.th 

 

 

 รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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