
 
  

 
 
 
 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิต้ี, CPAM Asia Pacific Dynamic Equity Fund (ช่ือย่อ : CPAM APDE) 
โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกงและสิงคโปร ์ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี ลงทุนในกองทุนหลกั ( Master Fund)ต่างประเทศ จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท  ดอลลารส์หรฐั และริงกิตมาเลเซีย และเน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถไปลงทุนได้ในต่างประเทศใน
ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก จึงท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้
ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต ่า
กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้  อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนกไ็ด้ เน่ืองจากการใช้เครื่องมือป้องกนัความเส่ียงจะมีต้นทุนในการท าธรุกรรม ท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ ดงันัน้ กองทุนจึงยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่  

• กองทุนน้ีมีความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ี
มีค าสัง่ไว้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือ 
มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 

ส าหรบัรอบระยะบญัชีปีท่ี 6 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี 
Principal Asia Pacific Equity Fund (PRINCIPAL APEQ) 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี้ 
(Principal Asia Pacific Dynamic Equity Fund, PRINCIPAL APEQ)  

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

Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลกั (Master Fund) มีนโยบาย
จุดมุ่งหมายในการบรหิารจดัการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนใน
ภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่ น) กองทุนจะลงทุนในบรษิทัจดัตัง้, จดทะเบียน, และ/หรอื มี
การด าเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) ในส่วนของบรษิัทจดทะเบียน 
จะต้องมกีารซื้อขายในต่างประเทศที่เป็นสมาชกิของ WFE ดว้ยเช่นกนั โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้
ที่มกีารจ่ายเงนิปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการ
เตบิโตสูงเมอืเทยีบกบัตลาดโดยรวม นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในบรษิัทที่มศีกัยภาพในการเตบิโตที่ด ี
และผูจ้ดัการกองทุนไดเ้ลง็เหน็ถงึการจา่ยเงนิปันผล/ผลตอบแทนที่ดใีนอนาคต  
อยา่งไรกต็ามในกรณีที่ตลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงที่สถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุน
ในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เป็นต้น ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไป
ลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหน้ีอื่นๆไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ โดย
ตราสารหน้ีที่กองทุนลงทุนจะต้องได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจดัอันดบัความ
น่าเชื่อถือไม่ต ่ากว่า BBB โดย Fitch หรือเทียบเท่าS&P หรอื Moody’s โดยผู้จดัการกองทุนจะปรบัลด
สดัส่วนการลงทุนของตราสารที่มคีวามเสีย่งสูง เช่น ตราสารทุน และเพิม่สดัส่วนการลงทุ นในตราสารที่มี
สภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก เพื่อเป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน 
กลยทุธก์ารจดัสรรการลงทุนของกองทุนหลกั มดีงัน้ี 
• สดัสว่นการลงทุนในตราสารทุนอยูร่ะหว่างรอ้ยละ 70-98 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
• สดัสว่นการลงทุนในตราสารหน้ีสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ
• สดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องอย่างน้อยรอ้ยละ 2 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิพื่อรกัษา

สภาพคล่องของกองทุน 

ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน  CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic 
Income Fund ที่จดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยีโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

5,000 บาท 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัที ่17 กรกฎาคม 2557 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน วนัที ่31 กรกฎาคม 2557 
 
 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.    ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่ราคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวน
ของปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น อตัราดอกเบี้ย ดชันีอา้งองิ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งสง่ผลใหร้าคาของตราสารต่างประเทศ 
เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

       แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific 
Dynamic Income Fund จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึ่งจะเป็น
การลดผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกจิประเทศใดประเทศหน่ึง 

2.    ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซยี ที่มกีารลงทุน
ในหลกัทรพัย์ตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบียนในประเทศในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก  กองทุนจงึมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

       แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บรหิารกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific 
Dynamic Income Fund ได้มกีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ 
ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

3.    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตรา
สารไดแ้ต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารที่มสีภาพคล่องน้อย ทัง้น้ีสภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยูก่บัสภาพ
ขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific 
Dynamic Income Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.    ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกดิจากการผดินัดช าระหน้ีของผูอ้อก
ตราสาร โดยผูอ้อกอาจไมส่ามารถช าระเงนิตน้และผลตอบแทนได ้ซึง่จะมผีลกระทบต่อมลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนทีล่งทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : เน่ืองจากกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund จะลงทุนในตราสารหน้ีสามารถลด
ความเสีย่งดงักล่าวไดโ้ดยการวจิยั และตดิตามอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพื่อใหแ้น่ใจก่อนลงทุน 

นอกจากน้ีผู้จดัการการลงทุนจะก าหนดขัน้ต ่าของ Credit Rating ซึ่งจดัอนัดบัโดย Local Rating และ/หรอื Foreign Rating Agencies และ
บรหิารจดัการการลงทุนใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยกองทุนน้ีจะลงทุนในตราสารหน้ีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยา่ง
น้อย"BBB3"หรอื"P2"โดย RAM หรอืเทยีบเท่า MARC  “BB"โดย S & P หรอืเทยีบเท่า Moody’s หรอื Fitch 

5.     ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่นสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิ
ดอลลาร์สหรฐั และลงทุนเป็นสกุลเงินริงกิตประเทศมาเลเซีย จึง เป็นความเสี่ยงของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ 
ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุน
จากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี ้และกองทุนหลกัที่ลงทุน ไดแ้ก่  CIMB-Principal Asia Pacific 
Dynamic Income Fund อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม โดยจะใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงจากการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน (volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัย์มคีวามผนัผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความ
เสี่ยงเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว อาจท าให้กองทุนเสยีโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญา
ดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธรุกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย์ 

7. กองทุนมคีวามเส่ียงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
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ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)   กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

5,000 ลา้นบาท  

(3) กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ทีล่งทุน 
  และท าใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทุนในตราสารหน้ี 
• ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการ 

  ลงทุนในต่างประเทศได ้ 
• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษี 
• ระยะเวลาในการลงทุนขึน้อยูก่บัผูล้งทุน 

(4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกงและสงิคโปร ์ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจที่ผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนื
ต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งที่
กลยทุธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจท าใหไ้มบ่รรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ีล่งทุนมี
ราคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธรุกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดย
เปรยีบเทยีบกบัหุน้อื่นๆไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว้ 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื ต ่ากวา่ทีส่ามารลงทุนได ้ตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอื และหุน้ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์กนิกว่าทหีลกัเกณฑท์ีป่ระเทศไทยก าหนด รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย ์
หรอืตราสารตามผูอ้อกแต่ละราย รวมกนัแลว้เกนิกว่าทีห่ลกัเกณฑท์ีป่ระเทศไทยก าหนด อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการจะควบคมุ
สดัสว่นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามทีเ่กณฑไ์ทยก าหนด 

• เน่ืองจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment 
Grade) หรอืทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) ซึง่ตราสารดงักล่าวอาจไมส่ามารถช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตาม
จ านวนหรอืเวลาทีก่ าหนด ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินดัช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการ
ลงทุนได ้

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุน
หลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 
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 (6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด ?  

เปรยีบเทยีบกบัดชันี MSCI AC Asia Pacific ex Japan โดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน  

  (8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่30 มถิุนายน  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2558 

 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
1.1 การขายหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 

• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดัโทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน  

โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาส านกัพหลโยธนิ 
ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั  

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารท่ีลงทุน 
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บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี 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 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์เพ่ือรายย่อย 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 

กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการจะน าเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดเขา้บญัชเีงนิฝากของผูล้งทุนทีไ่ดแ้จง้ความประสงคไ์ว้ 

กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศของกองทุน
หลกั และวนัท าการของประเทศที่เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 
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(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบั
หรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกติมี
ถิน่ที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มขีึน้และด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา 
บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความเหน็ชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้  

(4) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วยลงทุน)  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.(ตามวนั/เวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน)  

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

บรษิทัจดัการกองทุนมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน  ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้จ ากดั  การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดหุน้ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกี่ยวกบั มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนล่าสดุ ไดภ้ายใน 2 วนัท าการ 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถประกาศ
ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าว
ขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัช้า 

  
ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัขาย
หน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิทั
จดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคล
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บรษิทัจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  
ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์ 02-724-4000 (มผีลตัง้แต่ 1 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ไมม่ ี
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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 (มผีลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป) 

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

   (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 55 กองทุน 

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

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 70,828,486,311.98 บาท 

         (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 
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  (6)  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

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

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

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

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

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

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  
     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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      ประวตักิารท างาน   
พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

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

(7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคาร 
• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

            หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่าง
ถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-724-4000 (มผีลตัง้แต่ 1 มนีาคม 2562 เป็นต้นไป) 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 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 

 

 หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

                   ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 รอ้ยละ 1.50 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามค่าธรรมเนียมการขาย 

หรอืรบัซื้อคนื 
ตามค่าธรรมเนียมการขาย 

หรอืรบัซื้อคนื 
o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 11.00 

• Port Folio Duration : 0.0000 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -22.04 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้  
      ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 2561  
- 30 มิ.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 2560 
- 30 มิ.ย. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 2559 
- 30 มิ.ย. 2560 

เกบ็จริง เกบ็จริง เกบ็จริง 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได*้* 
      (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 2.255 2.255 2.210 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.605 1.605 1.600 
o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.028 0.026 0.030 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 0.535 0.535 0.530 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่น** ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.88 0.087 0.089 0.05 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.054 0.045 0.010 
o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.011 0.011 0.020 
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.012 0.020 0.020 
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.001 0.001 ไมม่ ี
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ตามทีจ่่ายจรงิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

 
ไมม่ ี
0.009 

 
ไมม่ ี
0.012 

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  2562 

    
มลูค่าตามราคาตลาด 

(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศมาเลเซยี             68,372,633.11   92.11 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ    

 เงนิฝากธนาคาร              8,605,223.21   11.59  

 
เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิ
ต่างประเทศ                687,005.27   0.93  

อ่ืน ๆ          

 ทรพัยส์นิอื่น              1,877,841.20   2.53  

 หน้ีสนิอื่น  (5,317,532.36)  (7.16) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ            74,225,170.43   100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   

  *2 กองทุนหุน้ PAM Asia Pacific Dynamic Equity Fund / ประเทศมาเลเซยี 

 

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      9,292,228.48   12.52 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม 
(ง) 15% NAV   

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั  
(มหาชน) - - A- 

 
8,603,794.53 

 
8,605,223.21 

2 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิ Standard Chartered Bank (USD) PLC - A- 687,005.27 687,005.27 

 
ต่างประเทศ 
หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสดุ  
ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2562 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(31 ก.ค. 57) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 
(29 มี.ค. 62) 

6 เดือน 
(28 ธ.ค. 61) 

1 ปี 
(29 มิ.ย. 61) 

3 ปี 
(24 มิ.ย. 59)  

5 ปี 
(27 มิ.ย. 57) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 12.5289* 12.3381 11.2542 12.7167 9.709 N.A. 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก 
อคิวติี้ 

4.67% 1.55% 11.33% -1.48% 7.79% 4.61% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 1.52% -2.72% 6.14% -6.42% 5.87% 1.50% 

 

หมายเหตุ : -เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนิน งานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิัทจดัการ
ลงทุน 

 -ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan โดยอตัราผลตอบแทนจะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณ 

                 ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

 * NAV ณ วนัที ่28 ม.ิย. 2019 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 

รายละเอยีด กองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อ                                    : CIMB- Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 
ประเภท                               : กองทุนตราสารทุน 
อายโุครงการ                         : ไมก่ าหนด 
ขนาดกองทุนทีอ่นุมตั ิ               : 600 ลา้นหน่วย 
วนัจดัตัง้กองทุน                     : 25 เมษายน 2554 
สกุลเงนิของกองทุน                 : Ringgit Malaysia 
ซือ้ขาย Dealing                    : ทุกวนั (ของวนัท าการของ Bursa Malaysia) 
บรษิทัจดัการลงทุน                 : PRINCIPAL Asset Management (S) Pte.Ltd.  
Trustee                             : Universal Trustee (Malaysia) Berhad (17540-D). 
Website                            : http://www.principal.com.my/ 
นโยบายการลงทุน                  : กองทุนมจีุดมุ่งหมายในการบริหารจดัการผลตอบแทนของกองทุนให้มเีสถียรภาพและเชิงบวกจากการ

ลงทุนในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ยกเวน้ประเทศญี่ปุ่ น) โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ที่มกีารจ่ายเงนิปัน
ผลสูงและใหผ้ลตอบแทนที่น่าสนใจ มกีารจ่ายเงนิปันผลสม ่าเสมอ มแีนวโน้มในการเตบิโตสูงเมอืเทียบกบั
ตลาดโดยรวม นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในบรษิทัที่มศีกัยภาพในการเตบิโตที่ด ีและผูจ้ดัการกองทุนได้
เลง็เหน็ถงึการจา่ยเงนิปันผล/ผลตอบแทนที่ดใีนอนาคต 
อยา่งไรกต็ามในกรณีทีต่ลาดตราสารทุนมคีวามผนัผวนหรอืในช่วงที่สถานการณ์ไมเ่หมาะสมต่อการลงทุน
ในตราสารทุน เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เป็นตน้ ผูจ้ดัการกองทุนอาจปรบัสดัส่วนการลงทุน ไป
ลงทุนในตราสารทางการเงนิ และ/หรอืตราสารหน้ีอื่นๆได ้ โดยตราสารหน้ีที่กองทุนลงทุนจะตอ้งไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืไมต่ ่ากวา่ BBB3 หรอื P2 โดย RAM หรอื
เทยีบเท่า MARC หรอื BB โดย S&P หรอืเทยีบเท่า Moody’s หรอื Fitch โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรบัลด
สดัสว่นการลงทุนของตราสารทีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น ตราสารทุน และเพิม่สดัส่วนการลงทุนในตราสารทีม่ี
สภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก เพื่อเป็นการปกป้องเงนิลงทุนของกองทุน  
ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน ทัง้น้ี ตอ้ง
เป็นไปตามเกณฑท์ี ่Securities Commission Malaysia ก าหนด  
โดยปกตกิองทุนจะลงทุน 70%-98% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธใินตราสารทุน และอย่างน้อย 2% ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธจิะลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน  
กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัที่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) 
ได้ไม่เกนิ 10% และจะไม่ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก 
(issue/issuer) ต ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade)   

อายโุครงการ     : ไมก่ าหนด 
การจา่ยเงนิปันผล                  : ม ีขึน้อยูก่บัระดบัรายไดข้องกองทุน (ถ้าม)ี โดยกองทุนตัง้เป้าทีจ่ะจา่ยรายไดบ้างส่วนหรอืทัง้หมดเป็นราย

ปี การจ่ายเงนิปันผลแต่ละช่วงจะขึ้นอยู่กบัดอกเบี้ย ภาวะตลาดและผลตอบแทนของกองทุน ถึงอย่างไรก็
ตามผูจ้ดัการกองทุนอาจตดัสนิใจไม่จ่ายหากเงนิปันผลมน้ีอยและอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 
เน่ืองจากมตีน้ทุนในการจา่ยเงนิปันผลอาจสงูกวา่เงนิปันผลทีไ่ดร้บั 

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 (ขัน้ต ่า 18,000 รงิกติต่อปี) เป็นอตัราทีร่วม local custodian fee  
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ผลประโยชน์รายปี แต่ไมร่วม foreign custodian fee) 
หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่             : http://www.principal.com.my/  
รายละเอียดของกองทุน CIMB- Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund แปลมาจากหนังสอืชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั  
ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี่ http://www.principal.com.my/ 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก 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 ในพระบาทสมเดจ็พระ 

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 มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร, วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี 

 (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 บรมนาถ

บพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แห่งชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ   

อนิคมั อคิวติี้), กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี (เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ 
เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี), กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซิฟิก อคิวติี ้(เดมิชื่อ : กองทุนเปิดซแีพม 
เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อคิวติี้) โดยการเปลีย่นชื่อกองทุนมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มถิุนายน 2562 เป็นต้นไป 
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➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี  ทัง้น้ี 
ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน
ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมลูการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้
จากบริษทัจดัการ 

➢  บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลกูค้า 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสจูน์ทราบลกูค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้
บริการใหม่ การท าธรุกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมลูลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ 
ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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