
 

 
 
 
 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุนเปิดซีไอเอ ็มบี-พรินซิเพิล  เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั  อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ, CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 
Retirement Mutual Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL APDIRMF) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ(“กองทุน” ) ลงทุนใน กองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
(“กองทุนหลกั” ) ต่างประเทศ จึงอาจทาํให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินบาท  และดอลลารส์หรฐั และเน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถไปลงทุน
ได้ในต่างประเทศในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงทาํให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่กองทุนไปลงทุนด้วย บริษทัจดัการอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อเป็นเครื่องม ือในการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรบัเปลี่ยนอตัราส่วนตามดลุยพินิจของผ ู้จดัการกองทุนใน
แต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน /หรือ
ได้รบัเงินคืนต ํา่กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อย่างไรกต็ามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผ ู้
ถือหน่วย หรือทาํให้ผ ู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด้ เน่ืองจากการใช้เครื่องม ือ
ป้องกนัความเสี่ยงจะมีต้นทุนในการทําธ ุรกรรม  ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น  ดงันัน้  กองทุนจึงยงัมีความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนเหลืออยู่  

 เน่ืองจากกองทุนหลกั สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม ่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย  ์(Unlisted Securities) ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัย์สินของกองทุน  และตราสารหน้ีที่ได้ร บัการจดัอ ันดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศ  (Local Rating)  จากสถาบนัจดัอ ันดบัที่ไม ่ได้ร บัการยอมรบัจาก
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . ซึ่งเม ื่อนับรวมแล้วอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . กาํหนด บริษทัจดัการ จะทาํ
การติดตามสดัส่วนการลงทุนใน Unlisted Securities และตราสารหน้ีที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบนัจดัอนัดบัที่
ไม ่ได้รบัการยอมรบัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต . และจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั รวมทัง้ถือครองเงินสดหรือตราสารที่ม ีคณุภาพดีท ัง้ใน
และ/หรือต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น  เพื่อ ให้สดัส่วนการลงทุนในส่วนดงักล่าวของกองทุน น้ี  ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกินกว่าเกณฑ์ของสาํนักงานก.ล .ต .
กาํหนด  

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในค ู่ม ือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทุน  ผู้ลงทุนจะ
ไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 ในกรณีที่กองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ม ีคาํส ัง่ไว้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม ่ปกติผ ูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกกไ็ด้ ดงันัน้  ผู้
ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ เม ื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค ์
การลงทุนของผ ูล้งทุน และผ ูล้งทุนยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 เน่ืองจากกองทุนน้ี  เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ  จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม ่ปกติ ทาํให้
กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผูล้งทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาที่กาํหนด 

 ผูล้งทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและค ู่ม ือภาษีให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนและค ู่ม ือภาษีไว้เป็นข้อม ูล เพื่อใช้อ ้างอิงในอนาคต และเม ื่อมีข้อสงสยัให้
สอบถามผูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อม ูลในหนังสือชี้
ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ  หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกล ุ่มบุคคลใดที่ทาํ
ให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign 
Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีลกัษณะเดียวกนั 

 ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่
วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Retirement Mutual Fund  
(PRINCIPAL APDIRMF) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พือ่การเลีย้งชพี 
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Retirement Mutual Fund  
(PRINCIPAL APDIRMF)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) 
ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund) 

กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income 

Fund ที่จดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยี เพยีงกองทุนเดยีว ซึ่งกองทุนหลกั (Master Fund) มนีโยบาย
จุดมุ่งหมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวกจากการลงทุนใน
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบยีน, และ/หรอื มี
การดําเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) ในส่วนของบรษิทัจดทะเบยีน 
จะตอ้งมกีารซือ้ขายในต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุง่ลงทุนในหุน้
ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลสูงและใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสมํ่าเสมอ มแีนวโน้มในการ
เตบิโตสงูเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ี
และผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจา่ยเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ใีนอนาคต  
อยา่งไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในชว่งทีส่ถานการณ์ไมเ่หมาะสมต่อการลงทนุ
ในตราสารทุน เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัสว่นการลงทุน ไป
ลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหน้ีอื่นๆไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ โดย
ตราสารหน้ีที่กองทุนลงทุนจะต้องได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืไม่ตํ่ากว่า BBB โดย Fitch หรอืเทยีบเท่าS&P หรอื Moody’s โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัลด
สดัสว่นการลงทุนของตราสารทีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น ตราสารทุน และเพิม่สดัสว่นการลงทุนในตราสารทีม่ ี
สภาพคลอ่ง เชน่ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก เพือ่เป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน 
กลยุทธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุน ดงัน้ี 
 สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 70-98 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
 สดัสว่นการลงทุนในตราสารหน้ีสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
 สดัสว่นการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิพือ่รกัษา
สภาพคลอ่งของกองทุน 
ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic 
Income Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยีโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และนําเงนิไปลงทุนในซึ่งจะส่งผลใหก้องทุนม ีNet Exposure ในหน่วย CIS 
ของกองทุนดงักลา่ว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีในประเทศทีม่ ี
อายุไมเ่กนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สาํรองเงนิไวส้าํหรบัการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพ
คล่องของกองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอื
ทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และ
ปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ อย่างไรกต็าม

ป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยน
ตามดลุยพินิจของ
ผ ูจ้ดัการกองทนุ 

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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หากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาวา่ การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไมเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์ของ
ผูถ้ือหน่วย หรอืทําใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะทาํการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ  

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน 

5,000 บาท 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่าํหนด 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ัง้
และจดัการกองทุนรวม 
วนัที่จดทะเบยีนกองทุนรวม  

วนัที ่13 พฤศจกิายน 2557 
 
วนัที ่26 ธนัวาคม 2557 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม 

1.      ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจาก
ความผนัผวนของปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ อตัราดอกเบีย้ ดชันีอา้งองิ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่สง่ผลใหร้าคา
ของตราสารต่างประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทนุ CIMB-
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆ
ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึง่จะเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกจิประเทศใดประเทศหน่ึง 

2.     ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซยี ทีม่ี
การลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก  กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ี
อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความ เสี่ยง : Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

3.    ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้หรอื
ขายตราสารไดแ้ต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่าํหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารทีม่สีภาพคลอ่งน้อย ทัง้น้ีสภาพคลอ่งของตราสาร
อาจจะขึน้อยูก่บัสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 
แนวทางการบริหารความ เสี่ยง : Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอเพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

4.    ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระเงินต้นและดอกเบี้ยของผ ู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกดิจากการผดินัดชําระหน้ี
ของผู้ออกตราสาร โดยผูอ้อกอาจไม่สามารถชําระเงนิต้นและผลตอบแทนได้ ซึ่งจะมผีลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ
กองทุนทีล่งทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เน่ืองจากกองทนุ CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund จะลงทุนในตราสารหน้ี
สามารถลดความเสีย่งดงักลา่วไดโ้ดยการวจิยั และตดิตามอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้วเิคราะหค์วามน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกเพือ่ใหแ้น่ใจก่อน
ลงทุน 
นอกจากน้ีผูจ้ดัการการลงทุนจะกาํหนดขัน้ตํ่าของ Credit Rating ซึง่จดัอนัดบัโดย Local Rating และ/หรอื Foreign Rating 
Agencies และบรหิารจดัการการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยกองทนุน้ีจะลงทุนในตราสารหน้ีทีไ่ดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชือ่ถอือยา่งน้อย"BBB3"หรอื"P2"โดย RAM หรอืเทยีบเทา่ MARC  “BB"โดย S & P หรอืเทยีบเทา่ Moody’s หรอื 
Fitch 

5. ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่นสกุลเงนิบาท
เป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั และลงทุนเป็นสกุลเงนิรงิกติประเทศมาเลเซยี จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุนในสกุลเงนิ
ต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจ
ไดร้บักาํไร หรอืขาดทุนจากการเคลือ่นไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พือ่การเลีย้งชพี และกองทุนหลกัที่
ลงทุน ไดแ้ก่  CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivative) หรอืเครือ่งมอื
ป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงนิ การคลงั เพื่อ
คาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเสี่ยงจากการทําสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน 
(Volatile) มากกวา่หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่วย่อมทาํใหส้นิทรพัยม์คีวามผนั
ผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่
ลดความเสีย่งเทา่นัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว อาจทาํใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัรา



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พือ่การเลีย้งชพี                                                                               4 

แลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่
คูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักลา่ว ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่วกองทุนจะทาํธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

7. กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลกัที่ลงทุนสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
 

คาํถาม-คาํตอบเกี่ยวกบักองทนุรวม 

ลกัษณะที่สาํคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีการกาํหนดประเภทของผ ูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร 

เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมนี้ม ีจาํนวนเงินทนุโครงการเท่าใด  

1,000 ลา้นบาท  

(3) กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผ ูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

 ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนตํ่ากวา่มลู
คา่ทีล่งทุนและทาํใหข้าดทุนได ้ 

 ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 
 ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่ง

ของการลงทุนในต่างประเทศได ้
 ผูท้ีม่เีงนิได ้แต่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษจีากการลงทุน(สงูสดุไมเ่กนิ 15% ของเงนิไดส้ทุธ ิโดยเมือ่

รวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี หรอื กบข. แลว้ไมเ่กนิ 5 แสนบาท) หรอืยงัใชส้ทิธปิระโยชน์ไมเ่ตม็ที ่
 ผูท้ีต่อ้งการนําเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของ RMF ไปหกัลดหยอ่นภาษ ีและ ตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ต่างประเทศ 
 ผูท้ีต่อ้งการลงทนุเพือ่เตรยีมไวส้าํหรบัหลงัเลกิทาํงานหรอืเกษยีณ 

(4) ปัจจยัใดที่ม ีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผ ูล้งทุน 

 กองทุนหลกัลงทนุกระจุกตวัในประเทศฮอ่งกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย 

 การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) 
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

 กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมี
ความเสีย่งทีก่ลยทุธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการ
กองทุน อาจทาํใหไ้มบ่รรลุวตัถุประสงคด์งักลา่ว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) 
ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ีล่งทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ
และตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดยเปรยีบเทยีบกบัหุน้อื่นๆไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

 กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอื ตํ่ากวา่ทีส่ามารลงทุนได ้ตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื และหุน้ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์กนิกวา่ทีห่ลกัเกณฑท์ีป่ระเทศไทยกาํหนด รวมถงึ
ลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตามผูอ้อกแต่ละราย รวมกนัแลว้เกนิกวา่ทีห่ลกัเกณฑท์ีป่ระเทศไทยกาํหนด อยา่งไรกต็าม 
บรษิทัจดัการจะควบคุมสดัสว่นดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามทีเ่กณฑไ์ทยกาํหนด 

 ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทุนในกองทุนรวมดงักลา่วดว้ย หากไมป่ฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 
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 เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทนุอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปจาํหน่าย จา่ย โอน จาํนํา หรอืนําไปเป็น
หลกัประกนั 

 การเปลีย่นแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ  
 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ  
 ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิและการลงทุนในต่างประเทศ 

(5)  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุ่งเน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

(6)  การลงทุนในกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่ม ีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต  ุกองทุนจะป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผ ูจ้ดัการกองทุน 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด ?  

กองทุนน้ีเปรยีบเทยีบกบัดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan โดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น 
เพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน  

(8)  กองทุนรวมนี้ม ีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี:  วนัที ่30 พฤศจกิายน 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 

ข้อกาํหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมนี้ม ีวิธ ีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดท้กุวนัและเวลาทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  และวนัทาํการของประเทศกองทุนหลกั  และ  
วนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน  ตัง้แต่เปิดทาํการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

ทา่นสามารถชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทนุ โดย      
ทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด  ์แอน เฮ้าส  ์จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนกัลุมพนีิ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

 
1.2 การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ตัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น. บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทํา
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิทัจดัการมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง เกีย่วกบัวนัและ / หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทาํการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
กบัหรอืเพือ่ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดย
ปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักลา่วและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และดาํเนินกจิกรรมใน
อเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเล ื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไมข่ายหรือไมร่บัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามคาํส ัง่ที่รบัไว้แลว้ และการหยดุรบัคาํส ัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?  

บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของ 

      ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เชน่ 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั 

            ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธ ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตัง้แต่เวลา
เริม่ทาํการถงึ 15:30 น. ตามเงือ่นไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัทําการตัง้แต่เวลา
เริม่ทาํการถงึ 15:00 น. ตามเงือ่นไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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(5) กองทุนรวมนี้กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัทาํการ  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดั
ขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1)   กองทุนรวมนี้ม ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2)   ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจาํกดัสิทธิในเร ื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร?  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

      กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3   
     ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

      ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
     บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน 
    เสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(3)   กองทุนรวมนี้ม ีช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนให้ผ ูล้งทุนอย่างไร? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

 ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกํากบัการปฏบิตังิาน  
ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

   ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 

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

(4)   การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าส ู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร? 

ไมม่ ี
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  
(1)         รายชื่อคณะกรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป) 

 นาย ชอง ว ีย ี                                          ประธานกรรมการ 
 นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามดิ                          กรรมการ 
 นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ ์                             กรรมการ 
 นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา       กรรมการ 
 นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                     กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                             กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 คุณจุมพล สายมาลา   กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

(2)         รายชื่อผ ูบ้ริหาร  

 คุณจุมพล สายมาลา              ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 คณุต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
 คุณโช ซ ูฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA    ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA               หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
 คุณกุณฑรีา พรโรจนางกรู               หวัหน้าฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

(3)           จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 

             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 54 กองทุน 

(4)           มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 

             มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,971,901,403.03 บาท 

(5)          คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
 คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวศนิ ปรธิญั, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวริยิา โภไคศวรรย ์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณิธ ิจติรโีภชน์  ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทนุ 
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     (6)     รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทนุ 

 คณุวิน พรหมแพทย ,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2543 – 2545                   ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
  พ.ศ. 2537 - 2541                    ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  ประสบการณ์ทาํงาน 
  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2555 - 2558                    หวัหน้ากลุม่งานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2548 - 2555                    หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2547 - 2548                    หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2546 - 2547                    ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2544 - 2546                    นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2544                              Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

 คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ , CISA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2537 - 2538                     ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 

  พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํนกังาน 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 ์         
  ประสบการณ์ทาํงาน  
  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2559 - 2560  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จาํกดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

 คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
  พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  ประวตักิารทาํงาน 
  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2553 - 2557 นกักลยุทธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
  พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชือ่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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 คณุธนา เชนะกลุ , CFA  
       ประวตักิารศกึษา  

      พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
       ประวตักิารทาํงาน   

  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
  พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
  พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
  ประวตักิารทาํงาน 
  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
  พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทนุฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

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

(7) รายชื่อผ ูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผ ูด้แูลปรบัปรงุรายชื่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผ ูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกาํหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางที่ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี้ 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th
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 อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 2.00 

 Port Folio Duration : - 

 ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -21.32 
 
 
 

 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จากผ ูซ้ื้อ หรอืผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็
จากกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธ .ค. 
2560 -  

30 พ.ย. 2561 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธ .ค. 
2559 - 

 30 พ.ย. 2560 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 ธ .ค. 
2558 - 

 30 พ.ย. 2559 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 2.239 2.851 3.590 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.605 1.605 1.610 
o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.032 0.032 0.030 
o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 0.535 0.535 0.540 

2.   คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.067 0.679 1.410 
o  คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 0.013 0.010 
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.052 0.229 0.340 
o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่วารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.005 0.003 0.170 
o คา่ใชจ้า่ยอืน่ ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ

การขาย 
- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
 

ตามทีจ่า่ยจรงิ 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 

 
 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
 

ไมม่ ี
0.434 

 
 

ไมม่ ี
0.890 

 
ค่าธรรมเนียมที่เร ียกเกบ็จากผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้อืหน่วย

ลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามที่ระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 
o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตามเงือ่นไขการขายและรบัซือ้

หน่วยลงทุน 
ไมม่ ี

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
             ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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รายละเอียดการลงทุน การก ู้ยมืเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ    
 เงนิฝากธนาคาร  2,953,031.64  4.74 
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นต่างประเทศ    

 หน่วยลงทุน*2   59,468,374.22  95.55 
อื่นๆ           

 ทรพัยส์นิอื่น  270,373.26  0.43 

 หน้ีสนิอื่น  (451,910.63)  (0.73) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   62,239,868.49  100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้    
 

*2 หน่วยลงทุน (ต่างประเทศ) CPASUSD MK 
 
 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทนุรวม 
  

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทนุ     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 2,953,031.64 4.74 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทนุข ัน้สงู (upper limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกล ุ่ม (ง) 15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทกุตวัใน Port 

   

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั 
ความ 
น่าเชือ่ถื

อ 

 จาํนวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

- - A- 2,951,561.55 2,953,031.64 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้    
 
 
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานสิ้นสดุ  
ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

นับจากวนั
เริ่ม

โครงการ 
(26 ธ .ค.57) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(31 ส.ค. 61) 

6 เดือน 
(25 พ.ค. 61) 

1 ปี 
(24 พ.ย. 60) 

3 ปี 
27 พ.ย. 58 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 11.2346 12.2852* 12.8611 12.9082** 9.5811 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ 
อนิคมั อคิวติีเ้พือ่การเลีย้งชพี 

3.01% -8.55% -12.53% -10.41% 5.56% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 2.90% -7.07% -8.79% -8.26% 4.84% 

 
หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

          - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทนขอกการลงทุนในดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท) 
                 * NAV ณ วนัที ่30 ส.ค. 2561 
                 * NAV ณ วนัที ่22 พ.ย. 2560 
                 - ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

รายละเอยีด กองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชือ่       :   CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
ประเภท                            :   กองทุนตราสารทุน 
อายุโครงการ               :   ไมก่าํหนด 
ขนาดกองทุนทีอ่นุมตั ิ    :   600 ลา้นหน่วย 
วนัจดัตัง้กองทุน          :   25 เมษายน 2554 
สกุลเงนิของกองทุน      :   Ringgit Malaysia 
ซือ้ขาย Dealing           :   ทุกวนั (ของวนัทาํการของ Bursa Malaysia) 
บรษิทัจดัการลงทุน        :   Principal Asset Management Berhad (3040 78-K).  
Trustee                              :   Universal Trustee (Malaysia) Berhad (17540-D). 
Website                 :   http://www.principal.com.my/ 
นโยบายการลงทนุ                 :    กองทุนมจีุดมุง่หมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนใหม้เีสถยีรภาพและเชงิบวก

จากการลงทุนในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญีปุ่่ น) โดยกองทุนรวมจะมุง่ลงทุนใน
หุน้ทีม่กีารจา่ยเงนิปันผลสงูและใหผ้ลตอบแทนทีน่่าสนใจ มกีารจา่ยเงนิปันผลสมํ่าเสมอ มี
แนวโน้มในการเตบิโตสงูเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทนุในบรษิทัทีม่ ี
ศกัยภาพในการเตบิโตทีด่ ีและผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจา่ยเงนิปันผล/ผลตอบแทนทีด่ี
ในอนาคต 
อยา่งไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในชว่งทีส่ถานการณ์ไมเ่หมาะสม
ต่อการลงทนุในตราสารทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจ
ปรบัสดัสว่นการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหน้ีอื่นๆได ้ โดยตรา
สารหน้ีทีก่องทุนลงทุนจะตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชือ่ถอืไมต่ํ่ากวา่ BBB3 หรอื P2 โดย RAM หรอืเทยีบเทา่ MARC หรอื BB โดย S&P หรอื
เทยีบเทา่ Moody’s หรอื Fitch โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัลดสดัสว่นการลงทุนของตราสารทีม่ ี
ความเสีย่งสงู เชน่ ตราสารทุน และเพิม่สดัสว่นการลงทุนในตราสารทีม่สีภาพคลอ่ง เชน่ ตรา
สารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก เพือ่เป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน  
ผูจ้ดัการกองทนุอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการ
ลงทุน ทัง้น้ี ตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ี ่Securities Commission Malaysia กาํหนด  
โดยปกตกิองทุนจะลงทุน 70%-98% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธใินตราสารทุน และอยา่งน้อย 2% 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธจิะลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคลอ่งโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่รกัษาสภาพ
คลอ่งของกองทนุ  
กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
(Unlisted Securities) ได้ไม่เกิน 10% และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหน้ีที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
investment Grade)   

อายุโครงการ     :  ไมก่าํหนด 
การจ่ายเงนิปันผล                 :   ม ีขึน้อยู่กบัระดบัรายได้ของกองทุน (ถ้าม)ี โดยกองทุนตัง้เป้าที่จะจ่ายรายได้บางส่วนหรอื  

 ทัง้หมดเป็นรายปี การจ่ายเงินปันผลแต่ละช่วงจะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ย ภาวะตลาดและ  
 ผลตอบแทนของกองทุน ถงึอยา่งไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนอาจตดัสนิใจไมจ่า่ยหากเงนิปันผลมี
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น้อยและอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน เน่ืองจากมตีน้ทุนในการจ่ายเงนิปันผลอาจ
สงูกวา่เงนิปันผลทีไ่ดร้บั 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม  
คา่สมคัร (Application Fees)    : ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.5 ของมลูคา่หน่วยลงทุน (ไดร้บัการยกเวน้จากกองทุนหลกั) 
คา่ธรรมเนียมการขายคนื : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
หน่วยลงทุน(Withdrawal Fee) 
คา่บรหิารจดัการกองทุน : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.80 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 
(Management Fee) 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูล                : 0.08% ต่อปี (ขัน้ตํ่า 18,000 รงิกติต่อปี) เป็นอตัราทีร่วม local custodian fee  
ผลประโยชน์รายปี                   แต่ไมร่วม foreign custodian fee) 
หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่            : http://www.principal.com.my/  

    รายละเอยีดของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund แปลมาจากหนงัสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของ    
   กองทุนหลกั ทา่นสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.principal.com.my/ 
 
 



 

 
ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซื้อ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้เพื่อการเล ีย้งชีพ 
 (ประจาํปี 2562) 

(TH, MALAYSIA, US) 
 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบชูา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต ์
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต ์
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบชูา, วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่22 พฤษภาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 มถุินายน  วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่6 มถุินายน  วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบชูา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกรู 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่9 กนัยายน  วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 
 



 

 
ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซื้อ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้เพื่อการเล ีย้งชีพ 
 (ประจาํปี 2562) 

(TH, MALAYSIA, US) 
-ต่อ- 

 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิตี้เพื่อการเล ี้ยงชีพ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ 

ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่ม ีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิ
เพิล  เอ เชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั  อิค วิตี้เพื่อการเล ี้ยงชีพ  ทัง้นี้  ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล  เอ เชีย 
แปซิฟิก  ไดนามิก  อินคมั  อิค วิตี้ เพื่อการเล ี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด ําเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 
 

 
 

ในกรณีที่ผ ูส้นใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผูส้นใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ที่บริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรอืผ ูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 
ผูล้งทุนควรศึกษาเงือ่นไขการลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเล ีย้งชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
และขอรบัค ู่ม ือภาษีได้ที่บริษทัจดัการหรือผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์ร ือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษทัจดัการลงทนุในหลกัทรพัย ์
หรือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้ม ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถขอดขู้อมลูการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการได้ที่บริษทัจดัการ และ
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจด ูข้อม ูลที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน  เช่น  การทําธ ุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่ส าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต .  http://www.sec.or.th/ 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ  ที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะ
สามารถกาํกบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทาํการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.co.th และผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ได้รบั
การแต่งต ัง้จากบริษทัจดัการ 

    ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ที่บริษทัจดัการและผ ูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ชัน้
16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท ์: 0-2686-9500 หรอื  0-2686-9595 www.principal.th 

 
รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 

 
 



 

 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 02-686-9500 
www.principal.th 


