
 
  

 
 
 

 

  

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี, CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic 
Income Equity Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL APDI) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศสิงคโปร ์ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี (“กองทุน”) ลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
(“กองทุนหลกั”) ต่างประเทศ จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  และดอลลารส์หรฐั และเน่ืองจากกองทุนหลกั
สามารถไปลงทุนได้ในต่างประเทศในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก จึงท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีกองทุนไปลงทุนด้วย บริษัท
จดัการอาจใช้สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณา
ปรบัเปล่ียนอตัราส่วนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน
ทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อย่างไรกต็ามหากผู้จดัการ
กองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือท าให้ผู้ลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รบั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนกไ็ด้ เน่ืองจากการใช้เครื่องมือป้องกนัความเส่ียงจะมีต้นทุนในการท าธรุกรรม ท า
ให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ ดงันัน้ กองทุนจึงยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่  

• เน่ืองจากกองทุนหลกั สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ในสดัส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน และตราสารหน้ีท่ีได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศ (Local Rating)  จากสถาบนัจดั
อนัดบัท่ีไม่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงเม่ือนับรวมแล้วอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บริษทัจดัการ จะท าการติดตามสดัส่วนการลงทุนใน Unlisted Securities และตราสารหน้ีท่ีได้รบัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัท่ีไม่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรบัลด
สดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั รวมทัง้ถือครองเงินสดหรือตราสารท่ีมีคณุภาพดีทัง้ในและ/หรือต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สดัส่วนการ
ลงทุนในส่วนดงักล่าวของกองทุนน้ี ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกินกว่าเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

• กองทุนน้ี มีความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี        
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ       
ผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม       
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความถกูต้อง
ของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

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

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี  
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI) 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 
 
 
 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้
(Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund, PRINCIPAL APDI)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) 
นโยบายการลงทุน 
 

กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic 
Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลกั (Master 
Fund) มนีโยบายจุดมุง่หมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิ
บวกจากการลงทุนในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญีปุ่่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้
, จดทะเบยีน, และ/หรอื มกีารด าเนินการส่วนใหญ่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญีปุ่่ น) 
ในส่วนของบรษิัทจดทะเบียน จะต้องมกีารซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชกิของ WFE ด้วย
เช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุง่ลงทุนในหุน้ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสงูและใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มี
การจ่ายเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเติบโตสูงเมอืเทียบกบัตลาดโดยรวม นอกจากนี้ 
กองทุนอาจลงทุนในบรษิัทที่มศีกัยภาพในการเติบโตที่ด ีและผู้จดัการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการ
จ่ายเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต  
อย่างไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อ
การลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เป็นต้น ผู้จดัการกองทุนอาจปรบั
สดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหนี้อื่นๆไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ โดยตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุนจะต้องไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
จากสถาบันการจดัอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต ่ากว่า BBB โดย Fitch หรือเทียบเท่าS&P หรือ 
Moody’s โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนของตราสารทีม่คีวามเสีย่งสูง เช่น ตรา
สารทุน และเพิม่สดัส่วนการลงทุนในตราสารทีม่สีภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงนิ และ/หรอื
เงนิฝาก เพือ่เป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน 

การป้องกนัความเส่ียง กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขาย 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

5,000 บาท 

ไมก่ าหนด 

วนัที ่21 ธนัวาคม 2554 

วนัที ่11 กนัยายน 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้ 2 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนั
ผวนของปัจจยัต่างๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น อตัราดอกเบีย้ ดชันีอา้งองิ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่สง่ผลใหร้าคาของตราสาร
ต่างประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific 
Dynamic Income Fund จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึง่จะ
เป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกจิประเทศใดประเทศหน่ึง 

2.  ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซยี ที่มกีาร
ลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก  กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific 
Dynamic Income Fund ไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบาย
ต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

3.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้หรอืขาย
ตราสารไดแ้ต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด ้ หรอืตราสารทีม่สีภาพคล่องน้อย ทัง้น้ีสภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่
กบัสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific 
Dynamic Income Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.  ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกดิจากการผดินดัช าระหน้ีของผู้
ออกตราสาร โดยผูอ้อกอาจไมส่ามารถช าระเงนิต้นและผลตอบแทนได ้ซึง่จะมผีลกระทบต่อมลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนทีล่งทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : เน่ืองจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้จะลงทุนในตราสารหน้ีสามารถ
ลดความเสีย่งดงักล่าวไดโ้ดยการวจิยั และตดิตามอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพื่อใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 
นอกจากน้ีผูจ้ดัการการลงทุนจะก าหนดขัน้ต ่าของ Credit Rating ซึง่จดัอนัดบัโดย Local Rating และ/หรอื Foreign Rating Agencies และ
บรหิารจดัการการลงทุนใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยกองทุนน้ีจะลงทุนในตราสารหน้ีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
อยา่งน้อย"BBB3"หรอื"P2"โดย RAM หรอืเทยีบเท่า MARC  “BB"โดย S & P หรอืเทยีบเท่า Moody’s หรอื Fitch 

5. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่นสกุลเงนิบาทเป็นสกุล
เงนิดอลลารส์หรฐั และลงทุนเป็นสกุลเงนิรงิกติประเทศมาเลเซยี จงึเป็นความเสีย่งของคา่เงนิที่เกดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ 
ตวัอยา่งเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนคา่ มลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอื
ขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้และกองทุนหลกัทีล่งทุน ไดแ้ก่  CIMB-
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น 
เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ้นลงผนัผวน (Volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัยพ์ื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท า ใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่า
การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลด
ความเสีย่งเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลี่ยน
มกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้ อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติาม
สญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธรุกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคาร
พาณิชย ์
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ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

 ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 
2,500 ลา้นบาท 

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่
มลูคา่ทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ี 
• ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความ

เสีย่งของการลงทุนในต่างประเทศได ้ 
• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษี 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสิงคโปร์ ผู้ลงทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่ วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจที่ผู้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่ง
กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรกุ (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมี
ความเสีย่งทีก่ลยทุธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการ
กองทุน อาจท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี่กองทุนจะลงทุน (Security selection 
risk) ซึ่งมโีอกาสที่หลกัทรพัยท์ี่ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดยเปรยีบเทยีบกบัหุน้อื่นๆไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื ต ่ากวา่ที่สามารลงทุนได ้ตราสารทีไ่ม่ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื และหุน้ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์กนิกวา่ทหีลกัเกณฑท์ีป่ระเทศไทยก าหนด 
รวมถึงลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืตราสารตามผู้ออกแต่ละราย รวมกนัแล้วเกินกว่าที่หลกัเกณฑ์ที่ประเทศไทยก าหนด 
อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการจะควบคมุสดัสว่นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามทีเ่กณฑไ์ทยก าหนด 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคา
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

(5)   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              หมายเหตุ  กองทุนจะป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
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(6) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็นระยะเวลา 
        เท่าใด?  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทียบกบัดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan โดยอตัราผลตอบแทนข้างต้น จะปรบัด้วยอตัรา
แลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน  

(7)   เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

(8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 กนัยายน  
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 กนัยายน 2556 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

     (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    
          1.1 ขายหน่วยลงทุน 
        ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศกองทุนหลกั  และวนัท า

การของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน โดยท่านสามารถ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี 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 
 

ไม่ป้องกนัความเส่ียง 
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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 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นั
ท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการ
ของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บริษทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิัทจดัการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ / หรอืเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าโดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารับซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มีถิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิัทหรอืหา้งหุน้สว่นซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรัพย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์

ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 
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ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว        
ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบริษทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ระหวา่ง
เวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัท าการของ
สปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ คนืหน่วยลงทุน ของวนั     
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัท าการ  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ให้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสอืพมิพ์รายวัน หรอืระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัช้า 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
มี บริษัทจดัการจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 
• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

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

ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่
นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

• สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัการปฏบิตังิาน  
ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
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โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
     ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
     โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 
• 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 
• 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 30 กนัยายน 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 

 (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 76,936,790,378.58 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 บุณยรตัพนัธุ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุประพจน์ อว้นเจรญิกุล   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                  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                     หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                     หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                     หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
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                      ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั              ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  
      ประวตักิารศกึษา  

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

พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2550 - 2552 ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)  

ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจบุนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2555       ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคารด์ฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 - 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2546 - 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

 (7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2626-7777 
หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

(8)   ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป  
  อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5490, 0-2724-5207 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 
 
 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้ 10 

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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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ต.ค. 2561 

 – 30 ก.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 ต.ค. 2560 

 – 30 ก.ย. 
2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 ต.ค. 2559 

 – 30 ก.ย. 
2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.75 1.9769 1.9826 1.9792 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.6050 1.6052 1.6040 
o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.0321 0.0321 0.0321 
o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.3210 0.3210 0.3208 

2.    คา่ใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.0188 0.0243 0.0223 
o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0099 0.0095 0.0151 
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0023 0.0029 0.0070 
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0005 0.0002 0.0002 
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิ

การขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 
 

ไมม่ ี
0.0061 

 
 

ไมม่ ี
0.0117 

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือ

หน่วยลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 
o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 1.50 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน 
o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้ง

ขอใหน้ายทะเบยีนด าเนินการใดๆใหเ้ป็น
กรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
               ** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : รอ้ยละ 14.00 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : รอ้ยละ – 21.76 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร            71,751,617.89   3.70  
 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ                    1,144.61   0.00  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2         1,892,733,604.20   97.55  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น              5,222,133.39   0.27  

 หน้ีสนิอื่น  (29,519,795.76)  (1.52) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   1,940,188,704.33    100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    
 

*2 หน่วยลงทุน (ต่างประเทศ) Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund 
 
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 71,752,762.50 3.70 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้ (investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชาร ์
เตอรด์ (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- - A- 71,731,409.75 71,738,581.92 

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชาร ์
เตอรด์ (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- - A- 0.00 11,035.97 

3 เงนิฝากธนาคาร 
สกลุเงนิต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดารด์ชาร ์
เตอรด์ (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- - A- 1,144.61 1,144.61 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    
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ผลการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

 
หมายเหตุ :    - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 

  บรษิทัจดัการลงทุน 
- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan 

           * NAV ณ วนัที ่30 ก.ย. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี  30 ก.ย 2562 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(11 ก.ย. 55) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(28 มิ.ย. 62) 

6 เดือน 
(29 มี.ค. 62) 

1 ปี 
(28 ก.ย. 61) 

3 ปี 
(30 ก.ย. 59) 

5 ปี 
(26 ก.ย. 57) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 17.3013* 18.0481 17.7650 17.8238 15.1337 14.0886 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก 
ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้

8.08% -4.14% -2.61% -2.92% 4.56% 4.41% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 3.31% -4.25% -6.85% -7.03% 1.90% 1.55% 
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            ภาคผนวก 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
 

รายละเอียดกองทุนหลกั  
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อ : CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
ประเภท : กองทุนตราสารทุน 
อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน : 9 กนัยายน 2558 
สกุลเงนิของกองทุน : ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 
ซือ้ขาย Dealing : ทุกวนัท าการของประเทศมาเลเซยี 
บรษิทัจดัการลงทุน : Principal Asset Management Berhad (3040 78-K) 
Trustee : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T) 
Website  : www.principal.com.my/ 
นโยบายการลงทุน                 : กองทุนมจีดุมุง่หมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและ  

  เชงิบวกจากการลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะ 
  ลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบยีน, และ/หรอื มกีารด าเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิาค 
  เอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) ในสว่นของบรษิทัจดทะเบยีน จะตอ้งมกีารซือ้ 
  ขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุง่ลงทุน 
  ในหุน้ทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลสงูและใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผล 
  สม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสูงเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากน้ี กองทุน 
  อาจลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึ 
  การจ่ายเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต 
  อยา่งไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงทีส่ถานการณ์ไม่ 
  เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เป็นตน้  
  ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอื 
  ตราสารหน้ีอื่นๆไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ โดยตราสารหน้ีที่ 
  กองทุนลงทุนจะตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความ 
  น่าเชื่อถอืไมต่ ่ากวา่ BBB โดย Fitch หรอืเทยีบเท่าS&P หรอื Moody’s โดยผูจ้ดัการ 
  กองทุนจะปรบัลดสดัสว่นการลงทุนของตราสารทีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น ตราสารทุน  
  และเพิม่สดัส่วนการลงทุนในตราสารทีม่สีภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงนิ และ/  
  หรอืเงนิฝาก เพื่อเป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน 
  กลยทุธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงัน้ี 
• สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 70-98 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
• สดัสว่นการลงทุนในตราสารหน้ีสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
• สดัส่วนการลงทุนในสินทรพัย์ที่มีสภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธเิพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน 
การจา่ยเงนิปันผล     : ม ี 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม  

คา่สมคัร (Application Fees)           : ไมเ่กนิรอ้ยละ 7 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  (ปัจจบุนัเกบ็รอ้ยละ 5 ของมลูคา่หน่วยลงทุน) 
คา่ธรรมเนียมการขายคนื / หน่วยลงทุน  : ไมม่ ี
(Withdrawal Fee) 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น   : ไมเ่กนิรอ้ยละ 7 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQjBAwAWoVChMIjJjfjs_DyAIVRD6OCh1GVQPe&url=http%3A%2F%2Fth.coinmill.com%2FUSD_calculator.html&usg=AFQjCNGuMKzx1ec46JhqvXYahZMbZdf6ug&bvm=bv.105039540,d.c2E
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQjBAwAWoVChMIjJjfjs_DyAIVRD6OCh1GVQPe&url=http%3A%2F%2Fth.coinmill.com%2FUSD_calculator.html&usg=AFQjCNGuMKzx1ec46JhqvXYahZMbZdf6ug&bvm=bv.105039540,d.c2E
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(Switching Fee)     (ปัจจบุนัเกบ็รอ้ยละ 1 ของมลูคา่หน่วยลงทุน) 
คา่บรหิารจดัการกองทุน : ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 
(Management fee)    (ปัจจบุนัเกบ็รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)) 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี  : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 

  (ปัจจบุนัเกบ็รอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV)) 
หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่                   : www.principal.com.my/  

ความเส่ียงทัว่ไปของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

1. การลงทุนในกองทุนน้ี มิได้เป็นการรบัประกนัว่าผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนเสมอไป (Returns not guaranteed) 
ผูล้งทุนควรตระหนักว่า กองทุนรวมไม่รบัประกนัผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดร้บั ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กไ็ด ้หรอือาจ
ขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุนกไ็ด้ เมื่อลงทุนในกองทุนรวม นอกจากน้ี มคีวามเป็นไปได้ที่กองทุนอาจไม่บรรลุวตัถุประสงคก์าร
ลงทุน อย่างไรกต็าม ผู้จดัการกองทุนจะพยายามบรหิารและจดัการกองทุนอย่างเตม็ความสามารถตามกรอบกระบวนการลงทุนที่
วางไวอ้ยา่งชดัเจน 

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (General Market Environment Risk)  
การลงทุนซื้อหลกัทรพัย์อาจมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง ดงันัน้ กองทุนรวมอาจได้รบัผลกระทบจากภาวะโดยรวมของตลาด ซึ่ง
รวมถงึ: 
• ภาวะเศรษฐกจิโลก, เศรษฐกจิในระดบัภูมภิาค  หรอืในระดบันานาชาต ิ
• นโยบายของภาครฐั หรอืสถานการณ์ทางการเมอืง 
• กรอบระเบยีบดา้นกฎเกณฑ ์และประเดน็ดา้นกฎหมาย 
• ทศิทางการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ 
• ความเชื่อมัน่ของนกัลงทุน 
• เหตุการณ์ไมค่าดฝันต่างๆ (อาท ิภยัธรรมชาต,ิ ภาวะสงคราม ฯลฯ) 
ปัจจยัทีก่ล่าวมาขา้งต้นอาจสง่ผลต่อความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในพอรต์การลงทุน การเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรัพยอ์าจ
สง่ผลต่อมูลค่าสุทธขิองหน่วยลงทุน หรอืราคาของหน่วยลงทุน ที่อาจปรบัลด หรอืขึน้ และความผนัผวนของรายไดข้องกองทุน  ทัง้น้ี 
บรษิทัจดัการจะท าการบรหิารและจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยท าการทบทวนแนวโน้มและภาวะเศรษฐกจิระดบัมหภาค และบรษิทั
จดัการอาจมีการพิจารณาการปรบัสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ให้อยู่ในระดบัที่ เหมาะสมซึ่งอาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะตลาด 

3. ความเส่ียงของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวั (Security specific Risk) 
หลกัทรพัยแ์ต่ละตวัลว้นมคีวามเสีย่ง อาท ิบรษิทัอาจไม่มคีวามสามารถในการช าระหน้ี หรอืช าระดอกเบี้ ย และ/หรอืเงนิต้นของหุ้นกู้, 
ผลกระทบจากการที่บรษิทัถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถือ ความเสีย่งดงักล่าวอาจมผีลต่อระดบัราคาของหลกัทรพัย์ อย่างไรกต็าม 
กองทุนพยายามลดความเสีย่งน้ีโดยผู้จดัการกองทุนจะท าการวเิคราะหข์อ้มูลพืน้ฐาน เพื่อช่วยในการคดัเลือกหลกัทรพัยท์ี่ มคีุณภาพ 
อกีทัง้กระจายการลงทุนเพื่อลดความผนัผวน และระดบัความเสีย่งของพอรต์การลงทุนดว้ยเช่นกนั 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) 
ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องเกดิจาก การไม่สามารถเปลีย่นหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นเงนิสดได ้หากหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนขาดสภาพคล่อง 
หลกัทรพัย์นัน้อาจโดนบงัคบัขายที่ระดบัราคาต ่า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธขิองกองทุนดงันัน้ ผู้จดัการกองทุนจะบรหิาร
จดัการพอรต์การลงทุนใหอ้ยู่ในระดบัสมดุลย ์โดยกระจายการลงทุนในระดบัหลกัทรพัย ์ในปรมิาณที่เหมาะสม ทัง้น้ีเพื่อควบคุมระดบั
ความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยไมส่ง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนแต่อยา่งใด 

5. ความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Risk) 
ความเสีย่งจากอตัราเงนิเฟ้อ คอืความเสีย่งที่ท าใหมู้ลค่าหน่วยลงทุน หรอืรายรบัของกองทุนลดลงในอนาคต จากมูลค่าที่แท้จรงิของ
เงนิที่ไดป้รบัลดลง ในขณะที่อตัราเงนิเฟ้อปรบัสูงขึน้ มูลคา่ที่แท้จรงิของพอรต์การลงทุนจะปรบัลดลง อตัราเงนิเฟ้อท าใหผ้ลตอบแทน
ที่แท้จรงิของกองทุนต ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รบัจรงิ ผู้จดัการกองทุนจะมุ่งลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่สรา้งผลตอบแทนสูง เพื่อเป็น
การควลคมุความเสีย่งดงักล่าว 
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6. ความเส่ียงของผู้จดัการกองทุน (Manager’s Risk) 

ผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยู่กบัความรู ้ประสบการณ์ เทคนิคการลงทุน หรอืการบรหิารจดัการของผูจ้ดัการกองทุน การขาดทกัษะ
ของผู้จดัการกองทุนดงัที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน และเกิดความเสยีหายต่อผู้ลง ทุน
ตามมา นอกจากน้ี ผู้ลงทุนควรตระหนักถงึระบบการบรหิาจดัการกองทุน อาท ิระบบปฎิบตักิารและระบบอื่นๆ ดว้ยเช่นกนั ผูจ้ดัการ
กองทุนจะควบคมุระดบัความเสีย่งน้ีโดยจดัการลงทุนตามกรอบกระบวนการลงทุน กระบวนการปฎบิตักิาร และวธิกีารด าเนินงาน ทีไ่ด้
ก าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

ความเส่ียงเฉพาะของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

1. ความเส่ียงของหุ้นแต่ละตวั (Stock specific risk) 
ความผนัผวนของมูลค่าหุ้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน โดยทัว่ไป มูลค่าหุน้จะผนัผวนไปตามแต่ละการด าเนินงานของ
บรษิทั และภาวะตลาด อย่างไรกต็าม การกระจายการลงทุนจะสามารถลดระดบัความเสีย่งดงักล่าว การกระจายการลงทุนนัน้รวมถึง
การกระจายการการลงทุนในบรษิทัที่อยู่ภายใต้หลากหลายกลุ่มธุรกจิ และอุตสาหกรรม หรอืแมแ้ต่ในประเทศต่างที่มคีวามเกีย่วเน่ือง
กนัน้อย นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทุนอาจใชก้ลยทุธก์ารลงทุน Bottom-up โดยการประเมนิจากบรษิทัหรอืหุน้นัน้ๆ เป็นส าคญั  

2. ความเส่ียงของประเทศ (Country Risk) 
การลงทุนในต่างประเทศ อาจได้รบัความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน เพื่อลด
ความเสีย่งน้ีผู้จดัการกองทุนจะวเิคราะห ์และเลอืกลงกระจายลงทุนในหลายประเทศ โดยวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน และภาวะเศรษฐกิจ
โลกควบคู่กนัไป นอกจาน้ี ส าหรบัประเทศที่ต้องมใีบอนุญาตในการลงทุน หากกองทุนยงัไม่มใีบอนุญาต หรอือยู่ในระหว่างการขอ
ใบอนุญาต หรอืใบอนุญาตถูกเพกิถอนหรอืไม่ได้ต่ออายุ ผู้จดัการกองทุนอาจแสวงหาการลงทุนในตลาดอื่น ๆ ที่สามารถลงทุนได้
ต่อไป 

3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลกัทรพัย ์(Liquidity Risk) 
ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องเกดิจาก การไม่สามารถเปลีย่นหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นเงนิสดได ้หากหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนขาดสภาพคล่อง 
หลักทรพัย์นัน้อาจโดนบังคบัขายที่ระดับราคาต ่ า และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของกองทุน โดยทัว่ไป สภาพคล่องของ
หลกัทรพัยย์งัขึน้อยู่กบัประเภทของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน, ภาวะตลาด, กลุ่มธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆ ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งจากการขาด
สภาพคล่องของหลกัทรพัย ์ผู้จดัการกองทุนจะท าการวเิคราะห์หลกัทรพัยโ์ดยละเอยีดเพื่อบรหิารจดัการการจดัประเภทสนิทรพัย์ให้
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ   

4. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 
ทรพัยส์นิของกองทุนอาจด ารงอยู่ในรูปสกุลเงนิต่างประเทศ เช่น USD และการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD และ
อตัราแลกเปลี่ยนของทรพัย์สนิของกองทุนอาจก่อให้เกิดการปรบัลดของมูลค่าทรพัยส์นิ ภายหลงัการแปลงค่าเป็น USD ประเภท
ของกองทุนอาจด ารงอยู่ในรูปสกุลเงนิที่นอกเหนือไปจาก USD และการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นระหว่าง USD และสกุลเงนิ
นัน้ๆ อาจส่งผลต่อมูลค่าทรพัย์สนิที่ผูล้งทุนถืออยู่ ดงันัน้ ผูล้งทุนควรตระหนักถึงความเสีย่งดงักล่าวอนัเกดิจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่น ในกรณีทีผู่จ้ดัการกองทุนไมไ่ดท้ าการปิดความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น 

5. ความเส่ียงด้านเครดิต/การผิดนัดช าระหน้ี และความเส่ียงของคู่สญัญา (Credit (Default) and Counterparty Risks) 
การลงทุนในพนัธบตัร และ/หรอืเมื่อกองทุนไดด้ าเนินการท าธุรกรรมนอกตลาด (OTC)  จะมคีวามเสีย่งทางดา้นเครดติของผูอ้อกตรา
สาร หรอืการผดินัดช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร โดยผู้ออกอาจไม่สามารถช าระเงนิต้นและผลตอบแทนได ้ซึ่งจะมผีลกระทบต่อมูลค่า
หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนที่ลงทุน นอกจากน้ี ตราสารที่ออกโดยแต่ละผูอ้อกตราสารอาจมรีะดบัความเสีย่งดา้นเครดติที่ต่างกนั 
ซึ่งส่วนมากความเสีย่งด้านเครดติ และความเสี่ยงของคู่สญัญาจะสูงขึน้ถ้าอายุตราสารยาวขึน้ ทัง้น้ี สามารถลดความเสีย่งดงักล่าวได้
โดยการใชก้ลยทุธ ์ใชก้ลยทุธก์ารลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพื่อใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 
นอกจากน้ีผูจ้ดัการการลงทุนจะก าหนดอนัดบัขัน้ต ่าของ Credit Rating ซึง่จดัอนัดบัโดย Foreign Rating Agencies และบรหิารจดัการ
อายขุองตราสารการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยกองทุนน้ีจะลงทุนในตราสารหน้ีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอือยา่งน้อย "BBB” โดย  Fitch หรอืเทยีบเท่า S&P หรอื Moody’s  
การลงทุนในเงนิฝากก่อใหเ้กดิความเสีย่งดา้นเครดติ/การผดินัดช าระหน้ี และความเสีย่งของคูส่ญัญาดว้ยเช่นกนั ในกรณีทีคู่ส่ญัญา
ไมช่ าระเงนิตน้และผลตอบแทน และอาจน ามาสู่การการผดินัดช าระหน้ี 
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ทัง้น้ี สามารถลดความเสีย่งดงักล่าวไดโ้ดยการใชก้ลยทุธก์ารลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของผู้
ออกเพื่อใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 

6. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
โดยทัว่ไปเมื่ออตัราดอกเบีย้สงูขึน้ราคาของตราสารหน้ีจะมแีนวโน้มที่ปรบัตวัลดลง ซึง่จะมผีลกระทบต่อมลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของ
กองทุนรวมทีล่งทุน ถา้กองทุนถอืตราสารถงึวนัครบก าหนดอายุ ความผนัผวนของราคาจะลดลง ดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทุนจะจดัสรรอายุ
ของตราสารทีล่งทุนขึน้อยูก่บัมมุมองของผูจ้ดัการกองทุนต่อทศิทางการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ยในอนาคต  

7. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนเชิงรบัชัว่คราว (Temporary Defensive Position)  
ในขณะทีผู่จ้ดัการกองทุนตอ้งตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนในลกัษณะเชงิรบัชัว่คราว (Temporary Defensive Position) เชน่ เปลีย่นจากลงทุนใน
หุน้เป็นตราสารหน้ี หรอืตราสารตลาดเงนิ ผลด าเนินงานของกองทุนอาจจะต ่ากว่า เกณฑม์าตรฐาน เพราะการตดัสนิใจลงทุนอาจไมถู่ก
เสมอไป เพื่อบรหิารความเสีย่งน้ี ผูจ้ดัการกองทุนจะท าการวจิยั และวเิคราะหข์ ัน้พืน้ฐานของแนวโน้มในการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Risk of Investing in Emerging Markets) 
การลงทุนในทรพัยส์นิของกลุ่มประเทศเกดิใหมม่คีวามเสีย่ง (ดา้นกฎหมาย, ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นการเมอืง) มากกวา่การลงทุนใน
กลุ่มประเทศที่พฒันาแลว้ กลุ่มประเทศเกดิใหมต่อ้งเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ซึง่
ความไมม่ ัน่คงทางการเมอืงและเศรษฐกจิน้ีมผีลต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและราคาของหลกัทรพัยแ์ละสง่กระทบต่อความ
เชื่อมัน่ของผูล้งทุน นอกจากน้ี การเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยอ์าจเกดิจากอตัราดอกเบี้ย, การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคอ์ุปทาน, 
ปัจจยัภายนอกจากประเทศคู่คา้, นโยบายทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัภาษ ีหรอืนโยบายทางการเงนิ นโยบายภาครฐั การเมอืงระหวา่งประเทศ 
และเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิ สว่นใหญ่แล้ว ตลาดการเงนิในกลุ่มประเทศเกดิใหม่นัน้ยงัคงขาดสภาพคล่อง ปรมิาณการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนยงัอยูใ่นระดบัต ่า เป็นผลใหห้ลกัทรพัยข์องกลุ่มประเทศเกดิใหมต่อ้งเผชญิกบัความผนัผวนและมี
โอกาสทีร่าคาของหลกัทรพัยจ์ะปรบัลดลง และมคีวามผนัผวนสงูเมื่อเทยีบกบัหลกัทรพัยข์องกลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ดงันัน้ ผูล้งทุน
ควรตระหนกัวา่การลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มประเทศเกดิใหมจ่ะตอ้งเผชญิกบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์และเกดิความเสีย่งใน
การลงทุนตามมา ผูจ้ดัการกองทุนจะควบคมุความเสีย่งดงักล่าวโดยการบรหิารจดัสรรประเภทสนิทรพัย ์และกระจายการลงทุนโดยการ
ใชก้ารวเิคราะห ์และใชก้ลยทุธก์ารลงทุน Bottom-up และ Top-down 
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      ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทุนหลกั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2562) 
(TH, MALAYSIA, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่22 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่4 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่30 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่9 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุย

เดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 (ประจ าปี 2562) 
(TH, MALAYSIA, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิลเอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนน้ี ทัง้น้ี 
ผลการด าเนินงานของกองทุนน้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ี
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทั
จดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
http://www.sec.or.th/ 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ี
บริษทัจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 
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➢ 

 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทั
จดัการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือ
คืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 
บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการ
ลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย 
และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้
มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของ
ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)
โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมลูเก่ียวกบัการรู้จกั
ตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชี
เพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธรุกรรมของลกูค้าเดิม และการทบทวนข้อมลูลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การ
ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

 ➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมตเม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซี
ไอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-
9595 www.principal.th 

                  รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


