
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 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 ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การ
ท าธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี เป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตรา ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบี้ย และความเส่ียงท่ี
เก่ียวข้องกบักฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงในการบงัคบัใช้ข้อก าหนดเก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน 
หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน 
ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้
ลงทุนทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล  เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 

Principal Global Managed Volatility Equity Fund  

(PRINCIPAL GMV)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวคอื 
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share 
Class) USD Accumulation โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุน (Feeder Fund) ซึง่จดทะเบยีนในประเทศไอรแ์ลนด ์โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย BlackRock 
Asset Management Ireland Limited  

   กองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน 
(Share Class) USD Accumulation กองทุนหลกัมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งมอบผลตอบแทนจากการลงทุนที่
สะทอ้นกบัผลตอบแทนจากดชันี MSCI World Minimum Volatility โดยมนีโยบายลงทุนในตราสารทุนซึง่เป็น
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสว่นประกอบของดชันี MSCI World Minimum Volatility ซึง่เป็นดชันีมาตรฐานของกองทุน 
โดยใช้เทคนิคในการปรบัใหเ้หมาะสมเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัดชันีมาตรฐาน  

2. บรษิทัจดัการจะสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปทีป่ระเทศองักฤษ  โดยใช้เงนิสกุลดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงนิทีล่งทุน ในขณะที่กองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในหลาย
สกุลเงนิ เช่น ยโูร (EUR) ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) เป็นตน้ และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะสง่ค า
สัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศองักฤษ และ/หรอืเปลีย่นแปลง
สกุลเงนิในภายหลงั  โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทาง
ปฏบิตัเิป็นส าคญั โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแล้ว   

   สว่นทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแหง่หน้ี ตราสารทางการเงนิ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ 
สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอื
ของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนใน
หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

   กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย,์ ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถงึค่าใชจ้า่ย
ในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

   ในสว่นของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของคา่เงนิ, คา่ใชจ้่ายในการป้องกนั
ความเสีย่ง เป็นต้น อยา่งไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาวา่ การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน
อาจไมเ่ป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการ
กองทุนอาจไมป้่องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด้ 

   ทัง้น้ี กองทุนจะไมล่งทุนหรอืมไีวซ้ึง่ในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
   และตราสารหน้ีทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความ   
   น่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อยา่งไร

ป้องกนัความ
เส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจ
ของผูจ้ดัการ
กองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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กต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสาร
ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหน้ีนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุน
ลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแกไ้ขเพิม่เติม
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั บรษิทั
จดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมม่ ี

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

 

 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่   : 5,000 บาท    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : 50,000,000 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 1 บาท 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : 1 บาท 

 

ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 

 

วนัที ่2 มนีาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 3 

 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั 
เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตาม
ปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุนของ
กองทุนอาจมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมไ่ดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไมไ่ดร้าคาตามทีต่อ้งการ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
BlackRock Asset Management Ireland Limited ซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF  

3. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

4.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลี่ยนแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบ
ต่อมลูคา่ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวม
จะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจได้
ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเช่นกนั  

     - ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา  
  แลกเปลี่ยน 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนั 
  ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น
ความเสีย่งของคา่เงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าคา่เงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะ
ลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได้ ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปน้ี 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะ
ใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 
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ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั 

ความเส่ียงจากการลดความผนัผวน (Minimum Volatility Risk):  

      โดยทัว่ไปกองทุนที ่Tracking Index เป็นกองทุนทีม่กีารบรหิารจดัการแบบเชงิรบั (Passive) มกีารกระจายการลงทุน  และมแีนวโน้มผลการ   
   ด าเนินงานเป็นไปตามดชันีมาตรฐาน ซึง่กองทุน Minimum Volatility มกีารบรหิารจดัการแบบเชงิรบั (Passive) โดย Track กบัดชันีเพื่อสง่มอบ   
   ความผนัผวนต ่าใหก้บัผูล้งทุน ในขณะทีด่ชันีมาตรฐานของกองทุน Minimum Volatility อาจเลอืกหลกัทรพัยแ์บบกวา้งกวา่ดชันีหลกั (parent    
   index) ดชันีผนัผวนต ่าจะเลอืกหลกัทรพัยท์ีส่ง่มอบความผนัผวนต ่าซึง่จะมคีวามแตกต่างจากดชันีหลกั (parent index) ทีเ่กีย่วขอ้ง ความแตกต่าง   
   ระหวา่งดชันีผนัผวนต ่า และดชันีหลกั (parent index) สามารถมไีดม้ากมาย และดชันีความผนัผวนต ่ามกัจะมอีงคป์ระกอบทีน้่อยกว่า, exposure  
   ของประเทศทีล่งทุน และ exposure ของอุตสาหกรรมทีล่งทุน และน ้าหนกัการลงทุนทีแ่ตกต่างจากดชันีหลกั (parent index) ดชันีความผนัผวน  
   ต ่ามแีนวโน้มทีจ่ะมผีลการด าเนินงานที่แตกต่าง และมคีวามเสีย่ง และความความผนัผวนทีแ่ตกต่างจากดชันีหลกัเน่ืองจากมุง่เน้นเรื่องความผนั  
   ผวนต ่า ในกรณีทีม่เีงื่อนไขทางการตลาดทีแ่ตกต่าง จะสง่มอบผลตอบแทนทีแ่ตกต่างจากดชันีหลกั (parent index) กองทุน Minimum Volatility   
   อาจมผีลการด าเนินงานทีด่กีวา่หรอืแย่กว่าในสภาวะทางการตลาดทีแ่ตกต่าง มลูคา่ของหลกัทรพัยอ์าจมคีวามผนัผวนเน่ืองมาจากปัจจยัทีม่ ี
   ผลกระทบต่อตลาดโดยทัว่ไป หรอืเจาะจงเฉพาะอุตสาหกรรม มลูคา่ของหลกัทรพัยอ์าจมคีวามผนัผวนมากกว่าตลาดโดยรวม ความผนัผวนน้ีจะ  
   สง่ผลกระทบต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน และมลูคา่เงนิลงทุนของผูล้งทุน แมว้่าดชันีมาตรฐานของทุน จะสรา้งขึน้เพื่อแสวงหาความผนั  
   ผวนทีต่ ่ากวา่ดชันีหลกั (parent index) แต่กไ็มร่บัประกนัวา่กลยทุธน้ี์จะประสบความส าเรจ็ เช่น ผูส้รา้งดชันีอาจไมป่ระสบความส าเรจ็ในการสรา้ง 
   ดชันี ดงันัน้ จงึเป็นความเสีย่งของกองทุนทีอ่าจประสบได ้หลกัทรพัยใ์นกองทุนจะขึน้อยู่กบัความผนัผวนของราคา และอาจไม่ผนัผวนน้อยกว่า    
   ตลาดโดยรวมหรอือาจมากกว่า จงึไมส่ามารถรบัประกนัไดว้่ากองทุนจะมคีวามเสีย่งน้อยกว่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไมป่กตใินตลาดการเงนิ  

หากไมค่ านึงถงึเงื่อนไขทางการตลาด กองทุนมเีป้าหมายเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามดชันีมาตรฐาน ผลการด าเนินงานของกองทุนอาจไม่
โดดเด่นกวา่ดชันีมาตรฐาน และกองทุนไมไ่ดอ้อกแบบมาเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานโดดเดน่กว่าดชันีหลกั (parent index) จากการออกแบบ
ดงักล่าวหมายความวา่ผลการด าเนินงานของดชันีมาตรฐานอาจไมม่คีวามสมัพนัธก์บัดชันีหลกัมากนกั ดงันัน้ ในสภาวะทางตลาดทีเ่ป็นบวกหรอื
ลบ อาจมคีวามแตกต่าง และ/หรอืมผีลการด าเนินงานทีผ่นัผวนมากกวา่ดชันีหลกัได ้ 

ความเส่ียงจากกลยทุธบ์ริหารแบบดชันี (Index Strategy Risk):  

ไมม่กีารรบัประกนัว่าดชันีมาตรฐานของกองทุน จะประสบความส าเรจ็และบรรลุกลยทุธไ์ด ้เช่น ไมม่กีารรบัประกนัวา่โมเดลของผูส้รา้งดชันี 
(Index Provider) จะประสบความส าเรจ็อยา่งสมบูรณ์ในการประเมนิความผนัผวนที่คาดหวงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัดชันีหลกั หรอืองคป์ระกอบของดชันีชี้
วดัของกองทุนจะมคีวามผนัผวนต ่ากวา่ดชันีหลกั 
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 ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปและมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

5,000 ลา้นบาท    

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 
- ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 
- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 
- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนหลกัไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ที่

ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้
ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GMV-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

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

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกวา่หน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GMV -C) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิทัจดัการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ 
กองทุนสว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นต้น  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนใน
ชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศ
ผา่นทางเวบ็ไซด ์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL GMV-X) :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดเกี่ยวกบัการ
เพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไมน้่อยกวา่ 7 วนั และปรบัปรงุในหนงัสอืชีช้วนสว่น
สรปุของกองทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร 
เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  และประกาศผา่นทางเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดัการใหท้ราบ 
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(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 
-   การเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ

ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 
- การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวม/เปิดน้ีมคีวามเสี่ยง
มากกวา่กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

- เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัย์ที่
กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

- กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการแบบเชงิรบัให้ผลตอบแทนใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนของดชันี MSCI World Minimum 
Volatility โดยผูจ้ดัการกองทุนไม่มสีทิธคิดัเลอืกหลกัทรพัยร์ายตวัเพื่อลงทุนเอง หรอืไม่สามารถบรหิารการลงทุนแบบปกป้อง 
(defensive positions) ดงันัน้หากดชันี MSCI World Minimum Volatility ปรบัตวัลงจะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั
ปรบัตวัลงเช่นกนั 

 (5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

          กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

  (6) รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 

ประมาณไมเ่กนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

      (7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 
      ระยะเวลาเท่าใด?  

1) 50% ของอตัราผลตอบแทนของ MSCI World Minimum Volatility Index ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน 
เพื่อเทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัสว่นการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น  

 2) 50% ของ อตัราผลตอบแทนของ MSCI World Minimum Volatility Index ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ 
วนัที่ค านวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นที่ไมไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นซึ่งเป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัโดย
อตัราผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน  

การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัมผีลตัง้แต่วนัที่ 25 พฤศจกิายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกัที่ลงทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามที่บรษิทัจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัค่า
อธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/
หรอื ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื 
การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชี้วดัไม่ได้จดัท าหรอืเปิดเผยข้อมูล/อตัราดงักล่าวอีก
ต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

      ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
    (1)   กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

           ผูท้่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่  
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
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• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
                 และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัท าการซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่มส่ามารถท ารายการซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท า
การถดัไป  

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิด พรนิซเิพลิ 
โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน(ถ้าม)ี 
หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุไมไ่ด ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัที 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน(ถ้าม)ี 
หรอืธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยั  
ทีค่วบคมุไมไ่ด ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

           ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วย   
           ลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศก าหนด 

- ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความ
เสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนด าเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิ่นทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกอง
ทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัจดัการ
และ/หรอืกองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account 
Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อยา่งไรกด็ใีนสว่นของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของ
วธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บรษิทัจดัการจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) แจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4)   ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษทัจดักา ร
กองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
      ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้   

                   การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย 
                   ลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัท าการถดัไป  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
•  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจาก  

 วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
•  นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่ 

 วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 
• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 

ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบัคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดแูลการปฏบิตังิาน  

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 จ ากดั (มหาชน)  
โทร.02-273-2997, 02-470-3207 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่  
        อย่างไร ? 

ไมม่ ี

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                      ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 
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• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา   กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        (2)  รายช่ือผู้บริหาร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         
• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุวนิดา ดวงพตัรา              หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

(3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 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  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   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 

 (6)    รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•  คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
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พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

•   คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 
                ประวตักิารศกึษา 

    พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                ประสบการณ์ท างาน 
                พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
                พ.ศ. 2539 - 2547 เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านกังาน ก.ล.ต. 

•    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 ์         
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

•    คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

•     คณุธนา เชนะกลุ, CFA  
      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

•    คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
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    พ.ศ. 2553 – 2557                      ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

    (7)   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคาร 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แตง่ตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่าง 
        ถกูต้อง ? 
      บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
(9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย 
ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
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 
ตัง้แต่วนัท่่ี  

2 มี.ค. 2561 – 28 ก.พ. 2562 
เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้
(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.    ค่าใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 0.116 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.003 
o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 0.020 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 
0.073 
0.010 
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หมายเหตุ  *ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั 
NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้หมด ทัง้น้ี มลูคา่หน้ีสนิทัง้หมดไมร่วมค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียม 
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ 
 

• 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 คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อ

ขายหน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีจ่่ายจรงิ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ไดร้บัคนืเมื่อเลกิกองทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อขายหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้ง

ขอใหน้ายทะเบยีนด าเนินการใด 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    

 
รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี 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 ผูค้ ้าประกนั 15,807,859.90 1.89 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั จ ากดั 
(มหาชน) 

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

2 เงนิฝากธนาคาร
สกุลเงนิ
ต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA 733,556.08 733,563.65 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    

 

 
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสดุ 
ณ วนัท่ี 28 ก.พ. 2562 

นับจากวนั
เร่ิม

โครงการ 
(2 มี.ค. 61) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (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 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 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 :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน 
                   รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

   - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันี MSCI World Index ซึง่ในการแสดงดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานดงักล่าว บรษิทัจะแปลงค่าเงนิบาทโดย 
     ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีส่อดคลอ้งกบัการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุ ณ วนัท าการทีค่ านวณ  
   * NAV ณ วนัที ่28 ก.พ. 2562 

            - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
            - เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของ GMV-C ณ วนัที ่28 ก.พ. 2562 จงึไมส่ามารถแสดงขอ้มลูของ GMV-C ได ้
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ภาคผนวก 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อกองทุน    :  iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF  
Class    :  USD Accumulation 
ประเภท     :  กองทุนรวมตราสารทุน (ETF) 
อายโุครงการ    :  ไมก่ าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน    :  30 พฤศจกิายน 2012 
จดทะเบยีนประเทศ   :  ไอรแ์ลนด ์
สกุลเงนิของกองทุน   :  USD 
วนัท าการซือ้ขาย   :  ทุกวนัท าการของธนาคารในประเทศไอรแ์ลนด ์
การจา่ยปันผล   :  ไมจ่า่ย 
บรษิทัจดัการ     :  BlackRock Asset Management Ireland Limited 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน   :  State Street Custodial Services (Ireland) Limited 
นโยบายการลงทุน  :  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์จากการลงทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ที่เป็น

ส่วนประกอบของดชันี MSCI World Minimum Volatility ซึ่งเป็นดชันีมาตรฐานของกองทุนน้ี 
โดยใช้เทคนิคในการปรบัให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกบัดชันีมาตรฐาน ดงันัน้ 
กองทุนอาจไม่ไดถ้อืหลกัทรพัยห์รอืมสีดัส่วนการลงทุนเช่นดยีวกบัดชันีมาตรฐานตลอดเวลาหรอื
ถือหลักทรพัย์ในสดัส่วนเดี่ยวกันกับดัชนีมาตรฐาน กองทุนอาจถือหลักทรพัย์ที่ไม่ได้เป็น
สว่นประกอบของดชันีมาตรฐานซึ่งหลกัทรพัยด์งักล่าวจะมผีลการด าเนินงานที่คลา้ยกนั (มคีวาม
เสีย่งที่สอดคล้องกนั) กบัหลกัทรพัยท์ี่ใช้ในการจดัท าดชันี อยา่งไรกต็าม ในบางคราวกองทุนอาจ
มอีงคป์ระกอบทัง้หมดเช่นเดยีวกบัดชันีมาตรฐาน 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม  
คา่ธรรมเนียมรวม                : ไมเ่กนิ 0.30%  
ตวัชีว้ดั (benchmark)         : MSCI World Minimum Volatility Index  
Bloomberg ticker              : MVOL LN    
ISIN                                : IE00B8FHGS14       
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ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทุนหลกั iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF: 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี  

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, UK, IRL) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา 
วนัที ่18 มนีาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก, วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ, 

วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
  วนัที ่5 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์

วนัที ่26 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, US, UK, IRL) 

-ต่อ- 
 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ และไอรแ์ลนด ์
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี วนัหยุดท าการของประเทศไอรแ์ลนด ์และองักฤษ 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี เป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล 
แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ีไม่ได้ขึน้อยู่กบั
สถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร  ซีไอเอม็บี 
ไทย ชั ้น  16 ถนนหลังสวน  แขวงลุม พิ นี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.th 

 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี ้อคิวติี้ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


