
 
  

 
 
 
 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี, CIMB-Principal Daily China-India-Indo Equity Fund (ช่ือย่อ : CIMB -
PRINCIPAL CII) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ เม่ือน าเงินบาทไปซ้ือหลกัทรพัย์บริษัทจดัการอาจใช้สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน
ของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน
อาจไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนหรือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงบางส่วนกไ็ด้ 

• เน่ืองจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือท่ีไม่มีการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Bond) ซ่ึงตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจ านวนหรือเวลาท่ีก าหนด ผู้ลงทุนอาจมี
ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผูล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนได้ 

• การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ี
เก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลย
พินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซ่ึงกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนหลกัมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรกุ (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีกลยุทธ์การลงทุน 
การวิเคราะห์หลกัทรพัยท่ี์ลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ดงักล่าว รวมถึงการ
คดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหลกัทรพัย์ท่ีลงทุนมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลกัทรพัย ์ธุรกิจ
อตุสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอ่ืนๆไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ต า่กว่าท่ีสามารลงทุนได้ ตราสารท่ีไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
และหุ้นท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์กินกว่าทีหลกัเกณฑ์ท่ีประเทศไทยก าหนด รวมถึงลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือตราสารตามผู้ออกแต่ละราย 
รวมกนัแล้วเกินกว่าท่ีหลกัเกณฑ์ท่ีประเทศไทยก าหนด อย่างไรกต็าม บริษทัจดัการจะควบคมุสดัส่วนดงักล่าวให้เป็นไปตามท่ีเกณฑ์ไทยก าหนดการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี  เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบั
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้
ติดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลใน
หนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

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

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 10 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

 
 

หนังสือช้ีชวนส่วน เสนอขายหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี  
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ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี ้ 

(Principal Daily China-India-Indo Equity Fund, PRINCIPAL CII)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
(Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal China-India-
Indonesia Equity Fund เพยีงกองทุนเดยีว โดยกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหุน้จด
ทะเบยีนทีจ่ดัตัง้หรอืมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี ทีใ่หผ้ลตอบแทน
ทีด่ใีนระยะกลางถงึระยะยาว หุน้ทีจ่ะลงทุนสว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัขนาดกลางและใหญ่ทีม่ี
โอกาสเตบิโตสงู ท่ามกลางการเตบิโตของประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี กองทุน 
CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund จะลงทุนประมาณ 70% ถงึ 98% 
ของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุนในหุน้ทีจ่ดัตัง้หรอืมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี อนิเดีย 
และอนิโดนีเซยี และอย่างน้อย 2% ของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธใินสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่อง
เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทนุ โดยสดัสว่นการลงทุนของกองขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจ
ของผูจ้ดัการกองทุนบนมุมมองเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ  

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal China-
India-Indonesia Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน และน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้
กองทุนม ีNet Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

การป้องกนัความเส่ียง ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขาย 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

5,000 บาท 

ไม่ก าหนด 

 

วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2553 
 

วนัที ่16 พฤศจกิายน 2553 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 1.     ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความ
ผนัผวนของปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น อตัราดอกเบี้ย ดชันีอา้งองิ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่สง่ผลใหร้าคาของตรา
สารต่างประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principal Asset Management ประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน CIMB-Principal China-
India-Indonesia Equity Fund จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆในประเทศจนี อนิเดยี 
และอนิโดนีเซยี ซึง่จะเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกจิประเทศใดประเทศหน่ึง 

 2.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซยี ทีมุ่ง่เน้น
ลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี  ซึง่ความเสีย่งของประเทศที่ลงทุนเป็นความ
เสีย่งที่เกดิจากความมัน่คงทางเศรษฐกจิ ความขดัแยง้ทางสงัคม ความเสีย่งดา้นการเมอืงการปกครอง ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายในประเทศ
ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจมผีลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะไดร้บั โดยกองทุนหลกัเน้นลงทุนในหุน้ในประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซีย 
ซึง่อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
2.1  ความเสีย่งทางดา้นเศรษฐกจิ 

ประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี เป็นกลุ่มประเทศทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัตน้ๆของโลกในช่วงทีผ่า่นมา ซึง่ส่วน
หน่ึงมาจากการสง่ออก ดงันัน้ เศรษฐกจิจงึมคีวามอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกจิโลก รวมถงึการกดีกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศเพื่อ
ปกป้องผลผลติภายในประเทศของตน นอกจากน้ีการด าเนินนโยบายคา่เงนิของแต่ละประเทศเพื่อใหเ้กิดผลดตี่อการสง่ออกของ
ประเทศตน และการปรบัเปลีย่นนโยบายดา้นเศรษฐกจิ อาจจะมผีลต่อผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดร้บัดว้ย 

2.2 ความเสีย่งทางดา้นสงัคม 

ประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี เป็นกลุ่มประเทศทีม่จี านวนประชากรมากทีสุ่ดแหง่หน่ึงโลก จงึมคีวามแตกต่างดา้นสงัคมมาก 
ประเทศอนิเดยีเป็นแหล่งก าเนิดของศาสนาทีส่ าคญัหลายศาสนา มคีวามแตกต่างดา้นเชือ้ชาต ิ ชนชัน้ การนบัถอืศาสนา จนีเป็น
ประเทศทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่ และอนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีม่หีมูเ่กาะจ านวนมาก ท าใหม้คีวามแตกต่างของคนในสงัคมทีอ่าศยัอยูใ่น
ทอ้งถิน่ทีแ่ตกต่างกนั นอกจากน้ี จนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี เป็นประเทศทีใ่หญ่และก าลงัพฒันาจงึท าใหก้ารพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคไมท่ัว่ถงึ และการกระจายรายไดไ้มส่มดลุจากการมชี่องวา่งทางรายไดส้งู ปัจจยัความแตกต่างดงักล่าวและความ
เลื่อมล ้าทางสงัคมอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางสงัคมซึง่อาจจะส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนได ้

        2.3  ความเสีย่งทางดา้นการเมอืงการปกครอง 

ดา้นการเมอืงการปกครอง ประเทศจนีมกีารปกครองในระบอบสงัคมนิยม จงึอาจมกีฎหมายที่จ ากดัสทิธ ิเสรภีาพของประชาชน 
และนักลงทุน มากกว่าประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่วนประเทศอินเดียและอินโดนีเซียมีกา รปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยที่มปีระธานาธบิดเีป็นประมุข ประเทศอนิโดนีเซียมปีระชาชนส่วนใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม อทิธพิลทางศาสนาจงึ
อาจมผีลต่อกฎหมายการปกครองของประเทศ ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างกบัประเทศอื่นที่ไม่ไดน้ับถอืศาสนาอสิลาม และอาจมผีลต่อ
ขอ้จ ากดัการลงทุน เช่น การคิดดอกเบี้ยจะขดัต่อความเชื่อทางศาสนาอสิลาม ดงันัน้ การประกอบธุรกจิธนาคารจงึต้องปฏบิตัิตาม
หลกัศาสนาอสิลามดว้ย 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principal Asset  Management  ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บรหิารกองทุน CIMB-Principal China-
India-Indonesia Equity Fund ไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม สภาวะการลงทุน ของประเทศที่ลงทุน
ทัง้ประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

3.    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายตราสารทีก่องทุนไดลงทุนไวไ้ด ้หรอืขาย
ตราสารไดแ้ต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารทีม่สีภาพคล่องน้อย ทัง้น้ีสภาพคล่องของตราสารอาจจะ
ขึน้อยูก่บัสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principal Asset Management ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้บรหิารกองทุน CIMB-Principal China-
India-Indonesia Equity Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.    ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกิดจากผู้ออกตราสารหน้ีไม่
สามารถจา่ยคนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : เน่ืองจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ไชน่า-อนิเดยี-อนิโดนีเซยี อคิวติี ้จะลงทุนในตราสารหน้ีเป็นสว่น
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น้อย และเป็นไปเพื่อการด าเนินงานของกองทุน รอการลงทุน ช าระคา่ใชจ้า่ย หรอืรกัษาสภาพคล่อง โดยก่อนลงทุน บรษิทัจดัการจะ 

วเิคราะหม์คีวามเสีย่งเกี่ยวกบัความสามารถในการช าระหน้ี ของผูอ้อกตราสารอย่างละเอยีด และพจิารณาลงทุนเฉพาะในตราสารหน้ีที่มี
คณุภาพเพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

5. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากตราสารที่กองทุนลงทุนเป็นตราสารทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุน
เปลี่ยนสกุลเงนิบาทเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั และลงทุนเป็นสกุลเงนิรงิกิตประเทศมาเลเซยี (THB→USD→MYR) จงึมคีวามเสี่ยงที่
เกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของสกุลเงนิทัง้ 2 สกุล สง่ผลใหเ้งนิตน้และอตัราผลตอบแทนในรปูเงนิบาทผนัผวนดว้ย 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ไชน่า-อินเดยี-อินโดนีเซยี อคิวติี้ และกองทุนหลกัที่ลงทุน ได้แก่ CIMB-
Principal China-India-Indonesia Equity Fund อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลี่ยน 
เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ้นลงผนัผวน (volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่า
การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

   แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยม ี   

      วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทน    

      ทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงม ี  

      ความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบั 

      ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย์ 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญั 

(1)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทนุรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วย 

        ลงทุนหรอืไม ่อย่างไร ? 

      เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

      1,500 ลา้นบาท 

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่า
กว่ามลูค่าทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทนุใน ตราสารหนี้
ทัว่ไป 

• ผูท้ีต่อ้งการหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและ
รบัความเสีย่งของการลงทุนในต่างประเทศได ้ 

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษ ี

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน ? 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง
ของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 

• การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทนุเหน็เหมาะสม 
ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันมีาตรฐาน 
กองทุนจงึมคีวามเสีย่งทีก่ลยุทธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคด์งักลา่ว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะ
ลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ีล่งทุนมรีาคาลดลง เนื่องจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดยเปรยีบเทยีบกบัหุน้อืน่ๆไม่เป็นไป
ตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื ต ่ากว่าทีส่ามารลงทนุได ้ตราสารที่
ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื และหุน้ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์กนิกว่าทหีลกัเกณฑท์ี่
ประเทศไทยก าหนด รวมถงึลงทนุในหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตามผูอ้อกแต่ละราย รวมกนัแลว้เกนิกว่าที่
หลกัเกณฑท์ีป่ระเทศไทยก าหนด อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะควบคมุสดัสว่นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามทีเ่กณฑ์
ไทยก าหนด 

• เน่ืองจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-
Investment Grade) หรอืทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) ซึง่ตราสารดงักลา่วอาจไม่สามารถ
ช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามจ านวนหรอืเวลาทีก่ าหนด ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินดัช าระหนี้ของผู้
ออกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนได ้

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจ
ขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้
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(5) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (Benchmark) ใด ? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น
ระยะเวลาเท่าใด ?  

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี  MSCI China + MSCI India + MSCI Indonesia เฉลี่ยใน
อตัราส่วนทีเ่ท่ากนั โดยอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ขา้งต้น จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุล
บาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน ซึ่งดชันีดงักล่าวเป็นดชันีเปรยีบเทียบของกองทุน CIMB-Principal China-India-
Indonesia Equity Fund ซึง่เป็นกองทุนหลกั  

(6)   เป็นกองทุนรวมท่ีมีผูป้ระกนัเงินลงทุนหรอืเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุม้ครองเงินต้นหรอืไม่ ? 

       อย่างไร ? 

      ไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

(7)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 ตุลาคม  

วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ตุลาคม 2554 

 
แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กองทุนจะป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

      1.1 ขายหน่วยลงทุน 

        ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศกองทุน
หลกั  และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการชายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซือ้
กองทุน โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 
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ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผา่นธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านกัลุมพนิ ี

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

 



กองทนุเปิดพรนิซิเพิล เดลี ่ไชนา่-อินเดีย-อินโด อิควติี ้ 7 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถึงเวลา 15.00 น. บรษิัท
จดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการ
ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิทัจดัการมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง เกีย่วกบัวนัและ / หรอืเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้
ใหท้ราบล่วงหน้าโดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอื
หา้งหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่รบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แลว้ และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อยา่งไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบั
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

 (ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

 (ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่
เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 
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(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ 
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการไดทุ้กวนัท าการ
ของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัการโอนไวอ้ยา่งไร ? 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ของ
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัท าการ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่
ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรอืไม่ อยา่งไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเรือ่งใด ภายใต้เง่ือนไขอยา่งไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

• กองทุนรวมนี้อาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทนุใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดเกนิ 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน (omnibus 
account) จะไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนให้ผูล้งทุนอยา่งไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ : 333 ถนน สลีม แขวง สลีม เขต บางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์: 02 645 5555 

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

(4)  การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการ  

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป) 

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

        (2)  รายช่ือผูบ้ริหาร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 

• คุณจุมพล สายมาลา              ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
• คุณโช ซ ูฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนิดา ดวงพตัรา               หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

 (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 

 (4)  มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562) 

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 80,038,816,370.82 บาท 

 (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA   ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณวศนิ ปรธิญั, CFA    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปณิธ ิจติรโีภชน์    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรุณ ทรพัยท์วกีุล    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 

(6)         รายช่ือผูจ้ดัการกองทนุ 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2543 – 2545                   ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  

  พ.ศ. 2537 - 2541                    ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ)   
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  ประสบการณ์ท างาน 

  พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                 ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทนุบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2555 - 2558                    หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านกังานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2548 - 2555                    หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ ส านกังาน 
  ประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2547 - 2548                    หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2546 - 2547                    ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, ส านกังานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2544 - 2546                    นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านกังานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2544                              Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2537 - 2538                     ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 

  พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั                ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2539 - 2547      เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านกังาน ก.ล.ต. 
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• 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 ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิิ
รนิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

  ประสบการณ์ท างาน  

  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์
แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - 2556 แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

  พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

  ประวตักิารท างาน 

  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2553 - 2557 นกักลยุทธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน)  

  พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

       ประวตักิารศกึษา  

      พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

       ประวตักิารท างาน   

  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ ส านกังานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

  พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 

 ประวตักิารท างาน 

 พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

 พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

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

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

Technology (KTH) ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและ

การเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคารด์ฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

 (7) รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

  ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2626-7777 

  หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอืน่ๆ ที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรงุรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ 
             ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นไปอยา่งถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-230-2240  

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการ
รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website : www.principal.th 
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                                    ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 

 1 พ.ย. 2561 - 
31 ต.ค. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 

 1 พ.ย. 2560 - 
31 ต.ค. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 

 1 พ.ย. 2559 - 
31 ต.ค. 2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.92 1.867 1.8549 2.044 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.605 1.6052 1.605 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.09 0.026 0.0257 0.026 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 0.118 0.1177 0.118 

2. คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 0.118 0.1063 0.295 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.010 0.0096 0.011 

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.072 0.0648 0.201 

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.034 0.0315 0.082 

o คา่วารสารและสิง่พมิพ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.002 0.0004 0.001 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิ
การขาย 

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

 

ไมม่ ี

ไมม่ ี

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 1.50 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน 

ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้
นายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
            ** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 6.30 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ - 22.61 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร                  93,343.57          0.22  

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ                   87,840.24          0.21  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศมาเลเซยี             41,045,912.02         96.76  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอื่น              1,296,092.80          3.06  

 หน้ีสนิอื่น  (104,957.24)  (0.25) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ            42,418,231.39        100.00  
หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
  

*2 กองทุนหุน้ Principal Daily China-India-Indo Equity Fund / ประเทศมาเลเซยี 

 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

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 181,183.81 0.43 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม 
(ง) 15 % ของ NAV     
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวน
เงนิตน้/ 
มลูคา่หน้า

ตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคา

ตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั - - AA 87,840.24 87,840.24 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั - - AA 91,017.56 91,992.13 

3 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั - - AA - 1.351.44 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
 

 

 

ผลการด าเนินการของกองทุนรวม 

 

 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการ 

                 ลงทุน 

- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันี MSCI China + MSCI India + MSCI Indonesia เฉลีย่ในอตัราส่วนทีเ่ท่ากนั โดยอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ขา้งตน้ จะ
ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ซึง่ดชันีดงักล่าวเป็นดชันีเปรยีบเทยีบของกองทุน 
CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund ซึง่เป็นกองทุนหลกั 

* NAV ณ วนัที ่31 ต.ค. 2562 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี  31 ต.ค. 2562 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(16 พ.ย. 53) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(26 ก.ค. 62) 

6 เดือน 

(26 เม.ย. 62) 

1 ปี 

(26 ต.ค. 61) 

3 ปี 

(28 ต.ค. 59) 

5 ปี 

(31 ต.ค. 57) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.8793* 12.5294 12.7421 10.5272 11.5252 10.8270 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-
อนิเดยี-อนิโด อคิวติี้ 

1.94% -4.13% -6.86% 10.91% 1.17% 1.87% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 1.12% -1.60% -7.65% 6.70% 2.35% 2.36% 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund 

 

ชื่อ    :  CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund 

ประเภท  :  กองทุนหุน้ 

อายโุครงการ :  ไมก่ าหนด 

ขนาดกองทุนทีอ่นุมตั ิ :  300 ลา้นหน่วย 

สกุลเงนิของกองทุน :  Ringgit Malaysia 

ซือ้ขาย Dealing   :  ทุกวนั (ของวนัท าการของ Bursa Malaysia) 

บรษิทัจดัการ :  Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซยี) 

Sub-Advisor   :  Principal Pnb Asset Management Company Private Limited  

Principal Pnb Asset Management Company Private Limited ได้รบัการแต่งตัง้ให้
เป็น sub-advisor และได้รบัการอนุมตัิจาก กลต ของมาเลเซียเพื่อให้ค าปรกึษาการ
ลงทุนในหุ้นและกฏระเบียบในประเทศอินเดีย โดยจะมีการจดัท าการวจิยั และให้
ค าแนะน าในการเลอืกหุน้ คา่ใชจ้า่ยของผูป้รกึษาการลงทุนจา่ยโดย CIMB-Principal   

Trustee    :  Universal Trustee (Malaysia) Berhad 

Website     :  http://www.cimb-principal.com.my/ 

วนัครบรอบบญัช ี :  30 กนัยายน 

นโยบายการลงทุน  :  กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จดัตัง้หรอืมธีุรกจิหลกัในประเทศจนี อนิเดยี 
และอนิโดนีเซยี ที่ใหผ้ลตอบแทนที่ดใีนระยะกลางถงึระยะยาว หุ้นที่จะลงทุนสว่นใหญ่
จะเป็นบริษัทขนาดกลางและใหญ่ที่มีโอกาสเติบโตสูง ท่ามกลางการเติบโตของ
ประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี  

กองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund จะลงทุนประมาณ 
70% ถงึ 98% ของมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุนในหุน้ทีจ่ดัตัง้หรอืมธีรุกจิหลกัใน
ประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี และอยา่งน้อย 2% ของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธใิน
สนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องเพื่อรกัษาสภาพคล่องของกอง 

สดัส่วนการลงทุนของกองขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จ ัดการกองทุนบนมุมมอง
เศรษฐกจิของแต่ละประเทศ  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging)ในกรณีที่สภาวะ
ทางเศรษฐกจิผนัผวน หรอืสถานการทางการเมอืงของประเทศทีล่งทุนไมป่กต ิเป็นตน้ 

กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์
(Unlisted securities) ได้ไม่เกิน 10% และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหน้ีที่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (issue/issuer) ต ่ากวา่ที่สามารถลงทุนได ้
(non-investment grade)  

อายโุครงการ                                  : ไมก่ าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน                               : 11 กุมภาพนัธ ์2553 

การจ่ายเงนิปันผล                             : ไมม่ ี

 

http://www.cimb-principal.com.my/
http://www.cimb-principal.com.my/
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คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม 

คา่สมคัร (Application Fees)      : ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.5 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

คา่ถอนหน่วย     : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

คา่บรหิารจดัการกองทุน     : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.8 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(NAV) 

(management fee) 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี    : 0.08% ต่อปี (รวม local custodian fee แต่ไมร่วม foreign custodian fee) 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ      : ตามเอกสารแนบ 

ความเสีย่งทัว่ไปของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund 

1. ไมร่บัประกนัผลตอบแทน 

นักลงทุนควรตระหนักว่าไม่มีการรบัประกันผลตอบแทนการลงทุนในกองทุ น CIMB-Principal China-India-Indonesia 
Equity Fund อยา่งไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะบรหิารจดัการเพื่อลดความเสีย่งของกองทุน 

2. ความเสีย่งของตลาดทัว่ไป  

การซือ้ขายหลกัทรพัย ์จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่น 

• เศรษฐกจิโลก เศรษฐกจิภูมภิาค และเศรษฐกจิประเทศ  

• นโยบายของรฐับาล  

• การเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ 

• ความรูส้กึของนักลงทุนต่อตลาด (sentiment) 

• เหตุการณ์ภายนอก เช่น สงคราม ภยัธรรมชาต ิ 

ปัจจยัเหล่าน้ีอาจท าให้ราคาหลกัทรพัย์ที่ลงทุนมคีวามผนัผวน และส่งผลกระทบต่อมูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุน และ
ผลตอบแทนของกองทุน ผูจ้ดัการกองทุนจะพยายามลดความเสีย่งของตลาดโดยจะมกีารทบทวนแนวโน้มของเศรษฐกจิเพื่อ
ไมใ่หค้วามสมัพนัธ ์(correlation) ระหวา่งการลงทุนของกองทุนกบัตลาดสงูเกนิไป 

3. ความเสีย่งที่ไมป่ฏบิตัติามกฏระเบยีบ 

ความเสีย่งน้ีเกิดจากลงทุนที่ไม่เป็นไปตามกฏหมาย ข้อปฏิบตัิ และนโยบายภายใน การไม่ปฏิบตัติามกฏอาจท าใหมู้ลค่า
ของหน่วยลงทุนลดลง บรษิทัจดัการลงทุนจะพยายามท าให้ความเสี่ยงน้ีลดลงโดยการมรีะบบควบคุมภายในที่รดักุมและ
ระบบการตรวจสอบทีด่ ี

4. ความเสีย่งของอตัราเงนิเฟ้อ 

ความเสี่ยงของอตัราเงินเฟ้อคือความเสี่ยงที่พลงัการซื้อ (purchasing power) ของนักลงทุนลดลงจากการขึ้นของราคา
สนิทรพัย์ เน่ืองจากเงนิเฟ้อท าให้มูลค่าผลตอบแทนที่แท้จรงิลดลง ความเสี่ยงน้ีสามารถท าให้ลดลงได้โดยการลงทุนใน
สนิทรพัยท์ีใ่หผ้ลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิเป็นบวก 

5. ความเสีย่งของการกูย้มืเงนิ  

ถา้นกัลงทุนไดกู้ย้มืเงนิเพื่อมาลงทุนในหน่วยลงทุน นักลงทุนตอ้งท าความเขา้ใจวา่  

• การยมืเงนิอาจท าใหเ้กดิก าไรหรอืขาดทุน 

• ถ้ามูลค่าของหลักทรพัย์ลงทุนลดลงกว่าที่ก าหนด สถาบันการเงินอาจแจ้งให้นักลงทุนเพิ่มหลักทรพัย์ประกัน  
หรอืลดจ านวนกู ้

• ตน้ทุนการยมือาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัความผนัผวนของดอกเบีย้ 

• ความเสีย่งของการใชเ้งนิกูข้ึน้อยู่กบัเป้าหมายลงทุนของนกัลงทุน ทศันคตขิองการลงทุน และสถานะทางการเงนิของ
นกัลงทุน 
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ความเสีย่งเฉพาะของการลงทุนในกองทุน CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund 

1. ความเสีย่งของหุน้แต่ละตวั (Stock specific Risk) 

ความผนัผวนของราคาหุน้แต่ละตวัอาจส่งผลกระทบต่อมูลคา่ของหน่วยลงทุน อย่างไรกต็ามกองทุนพยายามลดความเสีย่งน้ี
โดยกระจายการลงทุนในหุน้หลายประเภท (wide portfolio of investment) 

2. ความเสีย่งของประเทศ (Country Risk) 

การลงทุนในหุน้ต่างประเทศ อาจไดร้บัความเสีย่งจากการลงทุนในประเทศนัน้ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และ
นโยบายต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งน้ีผูจ้ดัการกองทุนจะเลอืกลงกระจายลงทุนในหุน้หลายประเทศ 

3. ความเสีย่งของคา่เงนิ (Currency Risk) 

ความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มู ลค่าหน่วยลงทุน 
(NAV) ของกองทุนจะลดลง  ผูจ้ดัการกองทุนสามารถใช ้2 วธิเีพื่อลดความเสีย่งของคา่เงนิคอื  

1.กระจายการลงทุนหุน้ในสกุลเงนิต่างประเทศหลายสกุล (diversification)  

     2.ท าการปิดความเสีย่งคา่เงนิ (hedging) เมื่อจ าเป็น 

4. ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง คอืความยากทีร่าคาหุน้ทีม่กีารซือ้ขายที่หรอืใกลร้าคาตลาด ซึง่ขึน้อยูก่บัปรมิาณหุ้นในตลาด ถา้
บรษิทัทีล่งทุนมปัีญหาสภาพคล่อง ราคาหุน้อาจมกีารขายทีถู่กกวา่ราคาตลาด และอาจกดมลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกอง 
เพื่อลดความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ผูจ้ดัการกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีป่รมิาณซือ้ขายทีส่งู  

 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทุนหลกั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2563) 
(TH, MALAYSIA, US) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่20 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่27 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุชดเชยวนัมาฆบูชา 
วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึ

มหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่10 เมษายน   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่14 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่6 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่7 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่11 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่25 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิล

ลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่3 กรกฎาคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีิ

นทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่31 กรกฎาคม วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแมแ่หง่ชาติ 
วนัที ่20 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่31 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่7 กนัยายน   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่12 ตุลาคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิ

พลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม วนัปิยมหาราช 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2563) 
(TH, MALAYSIA, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่29 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศมาเลเซยี 
วนัที ่11 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่27 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่7 ธนัวาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระ

บรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนั
ชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 

วนัที ่10 ธนัวาคม วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และมาเลเซยี 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
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           รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 

  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิต้ี   เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนน้ี   ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนน้ี   ไม่ได้
ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธรุกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถก ากบัและดแูล
การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ 
 
 
➢ 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือโดย
ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทั
จดัการ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถนนหลงัสวน แขวง
ลมุพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 www.principal.th 

 บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน 
เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดัความของ
กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั 
หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมี
หน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดย
ผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า 
(KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน
ข้อมลูลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่ 02-686-9500 
www.principal.th 


