หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)
• เดิ ม กองทุ น ชื่ อ กองทุ น เปิ ดซี ไอเอ็ม บี -พริ น ซิ เพิ ล เอเชี ย แปซิ ฟิ ก ไดนามิ ก อิ น คัม อิ ค วิ ตี้ , CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic
Income Equity Fund (ชื่อย่อ : CIMB-PRINCIPAL APDI) โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิถนุ ายน 2562 เป็ นต้นไป
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

กองทุนรวมนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิ งคโปร์ ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เอเชี ย แปซิ ฟิ ก ไดนามิ ก อิ น คัม อิ ค วิ ตี้ (“กองทุ น ”) ลงทุ น ในกองทุ น Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
(“กองทุนหลัก”) ต่างประเทศ จึงอาจทาให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิ นบาท และดอลลาร์สหรัฐ และเนื่ องจากกองทุนหลัก
สามารถไปลงทุนได้ในต่ างประเทศในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก จึงทาให้ กองทุนมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ กองทุนไปลงทุนด้วย บริ ษัท
จัดการอาจใช้ สญ
ั ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้ องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิ จารณา
ปรับเปลี่ยนอัตราส่วนตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ทัง้ จานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืนต่ากว่าเงิ นลงทุนเริ่ มแรกได้ อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การ
กองทุนพิ จารณาว่า การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้ลงทุน หรือทาให้ผ้ลู งทุนเสียประโยชน์ ที่อาจได้รบั
ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ เนื่ องจากการใช้เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจะมีต้นทุนในการทาธุรกรรม ทา
ให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่ มขึ้น ดังนัน้ กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่
เนื่ องจากกองทุนหลัก สามารถลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่ ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในสัดส่ วนไม่เกิ น
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบันจัด
อันดับที่ไม่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเมื่อนับรวมแล้วอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจสูงกว่าเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริ ษัทจัดการ จะทาการติ ดตามสัดส่ วนการลงทุนใน Unlisted Securities และตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือภายในประเทศ (Local Rating) จากสถาบันจัดอันดับที่ไม่ได้รบั การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะปรับลด
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก รวมทัง้ ถือครองเงิ นสดหรือตราสารที่ มีคุณภาพดีทงั ้ ในและ/หรือต่างประเทศเพิ่ มมากขึ้น เพื่อให้สดั ส่วนการ
ลงทุนในส่วนดังกล่าวของกองทุนนี้ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไม่เกิ นกว่าเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนนี้ มีความเสี่ยงอันอาจเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
เนื่ องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ดวิ กฤตการณ์ ที่
ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงิ นกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงิ นคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
การลงทุน ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใช่ การฝากเงิ น และมี ความเสี่ ยงของการลงทุ น ผู้ลงทุ น อาจได้ รบั เงิ น ลงทุ น คื น มากกว่าหรือน้ อยกว่ าเงิ น ลงทุ น
เริ่ มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และ
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้ อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถาม
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
บริษทั จัดการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิล จากัด เป็ น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล
จากัด โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ระดับความ
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ผู้จดั การกองทุน

ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงการ
นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
(Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund, PRINCIPAL APDI)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income
Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียว ซึง่ กองทุนหลัก (Master Fund) มี
นโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจาก
การลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ นุ ) กองทุนจะลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จด
ทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ นุ ) ใน
ส่วนของบริษทั จดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน
โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนทีน่ ่าสนใจ มีก าร
จ่ายเงินปั นผลสม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุน
อาจลงทุนในบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตทีด่ ี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปัน
ผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีทต่ี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงทีส่ ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อ
การลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับ
สัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารหนี้อ่นื ๆได้ถงึ ร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทก่ี องทุนลงทุนจะต้องได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติทม่ี คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดหรือเทีย่ บเท่า นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities Commission
และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ท่มี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเพื่อ
รักษาสภาพคล่องของกองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic
Income Fund ที่จดทะเบีย นในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะส่ งผลให้ก องทุ น มี net exposure ใน
หน่ ว ย CIS ของกองทุ น ดังกล่ าว โดยเฉลี่ย ในรอบปี บัญ ชีไม่ น้ อ ยกว่าร้อ ยละ 80 ของมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากใน
สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มอี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน
แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารองเงินไว้สาหรับการดาเนินงาน รอ
การลงทุ น หรือ รัก ษาสภาพคล่ อ งของกองทุ น และบริษัท จัด การอาจจะลงทุ น ในเงิ น ฝาก
ต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่
ระบุ ไ ว้ในโครงการหรือ ตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ย น โดยขึ้น อยู่กับดุล ยพินิจของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิ น, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่ า การป้ องกันความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย หรือทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
ทีอ่ าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
การป้ องกันความเสี่ยง

กองทุนจะทาการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสังซื
่ ้อ

5,000 บาท

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสังขาย
่

ไม่กาหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม

วันที่ 21 ธันวาคม 2554

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 11 กันยายน 2555

ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผัน
ผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น อัตราดอกเบีย้ ดัชนีอา้ งอิง และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลให้ราคาของตราสาร
ต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารกองทุน Principal Asia Pacific
Dynamic Income Fund จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากระจายความเสีย่ งในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ จะ
เป็ นการลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซีย ทีม่ กี าร
ลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียนในประเทศในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารกองทุน Principal Asia Pacific
Dynamic Income Fund ได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบาย
ต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขาย
ตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่
กับสภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซียซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารกองทุน Principal Asia Pacific
Dynamic Income Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้
ออกตราสาร โดยผูอ้ อกอาจไม่สามารถชาระเงินต้นและผลตอบแทนได้ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนทีล่ งทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี จะลงทุนในตราสารหนี้สามารถ
ลดความเสีย่ งดังกล่าวได้โดยการวิจยั และติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน
นอกจากนี้ผจู้ ดั การการลงทุนจะกาหนดขัน้ ต่าของ Credit Rating ซึง่ จัดอันดับโดย Local Rating และ/หรือ Foreign Rating Agencies และ
บริหารจัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
อย่างน้อย"BBB3"หรือ"P2"โดย RAM หรือเทียบเท่า MARC “BB"โดย S & P หรือเทียบเท่า Moody’s หรือ Fitch
5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่ นสกุลเงินบาทเป็ นสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ และลงทุนเป็ นสกุลเงินริงกิตประเทศมาเลเซีย จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือ
ขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี และกองทุนหลักทีล่ งทุน ได้แก่ Principal
Asia Pacific Dynamic Income Fund อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ลดความเสีย่ งในส่วนนี้
6. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile)
มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่ าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
ความเสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทาให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยน
มีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ าม
สัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคาร
พาณิชย์

คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
2,500 ล้านบาท
(3) กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
• ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
• ผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความ
เสีย่ งของการลงทุนในต่างประเทศได้
• บุคคลธรรมดาทีต่ อ้ งการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร์ ผู้ลงทุ นจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุ น
โดยรวมของตนเองด้วย
• การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ โดยกองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า
(Derivatives) เพื่อ ป้ องกัน ความเสี่ย งที่เกี่ย วข้อ งกับ อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ที่อ าจเกิ ด ขึ้น ได้จ ากการลงทุ น ใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่ง
กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การ
กองทุน อาจทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทก่ี องทุนจะลงทุน (Security selection
risk) ซึ่งมีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ทล่ี งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุน้ อื่นๆไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
• กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือ ต่ากว่าทีส่ ามารลงทุนได้ ตราสารทีไ่ ม่ได้รบั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุน้ ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกินกว่าทีห ลักเกณฑ์ทป่ี ระเทศไทยกาหนด
รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารตามผู้ออกแต่ละราย รวมกันแล้วเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ท่ปี ระเทศไทยกาหนด
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการจะควบคุมสัดส่วนดังกล่าวให้เป็ นไปตามทีเ่ กณฑ์ไทยกาหนด
• เนื่อ งจากกองทุ นนี้เป็ นกองทุ นที่เน้ นลงทุ นในกองทุ นต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคา
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
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(5) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ ง (Hedging) ตามดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด?
1) ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความ
เสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป
(7) เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 กันยายน
วันทีส่ น้ิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 กันยายน 2556
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 ขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุก วันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศกองทุนหลัก และวัน
ทาการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อได้ท่ี
ไม่ป้องกันความเสี่ยง
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เซ็คหรือดราฟด์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย ในนามบัญชีซ้อื กองทุน โดยท่าน
สามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริ ษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
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ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ส นใจลงทุ น สามารถสั ่งขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ได้ทุ ก วัน ท าการระหว่ า งเวลาเริ่ม ท าการถึง เวลา 15.00 น. บริษัท จัด การ
กาหนดให้วนั ท าการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นวันท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวัน ทาการของประเทศของกองทุน
หลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับ
ชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ ยวกับวันและ / หรือเวลารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าโดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวั นคานวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษท
ั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเสนอขายหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริก าหรือผูท้ ม่ี ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษั ทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มขี น้ึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ คืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
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• บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า เป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลัก ทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุ นรวมไม่ได้รบั ชาระเงิน จากหลักทรัพ ย์หรือ ทรัพ ย์สินที่ลงทุ นไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสั ่งขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่ างการเลื่อ นก าหนดช าระค่ าขายคืน หากมีผู้ถือ หน่ วยลงทุ น สั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น ในช่ วงเวลาดังกล่า ว
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่ง
คาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ระหว่าง
เวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นไปกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุ กวันท าการของ
สัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น ของวัน
ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วันทาการ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีทไ่ี ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนัง สือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลมู ลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

มี บริษัท จัด การจะออกหนั งสือ รับ รองสิท ธิในหน่ วยลงทุ น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนั งสือ รับรองสิท ธิในหน่ วย
ลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุ นเป็ นสมุดบัญ ชีแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ น หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าต โดยบริษัท
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จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ท่ี าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่ อของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลีย่ นแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รบั การจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
• ในกรณีท่บี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุ นเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการหรือบริษทั หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร ?

• สามารถร้องเรียนได้ท่ี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2724-5265, 0-2724-5207
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
ไม่ม ี
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป)
• นาย ชอง วี ยี
ประธานกรรมการ
• นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
กรรมการ
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
กรรมการ
• นาย ฮวน อีกนาซีโอ อียซ์ ากีร์เร บาราโอนา กรรมการ
• นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
• นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• คุณจุมพล สายมาลา
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(2) รายชื่อผู้บริหาร (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 เป็ นต้นไป)
• คุณจุมพล สายมาลา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
• คุณโช ซู ฮุน, CPA
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 57 กองทุน
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(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 76,936,790,378.58 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณวิน พรหมแพทย์, CFA
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
• คุณวศิน ปริธญ
ั , CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
• คุณวิ น พรหมแพทย์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2543 – 2545
พ.ศ. 2537 - 2541
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2555 - 2558
พ.ศ. 2548 - 2555
พ.ศ. 2547 - 2548
พ.ศ. 2546 - 2547
พ.ศ. 2544 - 2546
พ.ศ. 2544
• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 – 2547
• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Erasmus University
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หัวหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก สานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสังหริมทรัพทย์, สานักงานประกันสังคม
หัวหน้างานบริหารความเสีย่ ง, สานักงานประกันสังคม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์การลงทุน, สานักงานประกันสังคม
Summer Associated (ปั จจุบนั คือ AJF)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต.

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
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พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556
• คุณปณิ ธิ จิ ตรีโภชน์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2551
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2551
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557
• คุณประพจน์ อ้วนเจริ ญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - 2552
พ.ศ. 2540 - 2544
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2561 - 2562
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2555 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2555

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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พ.ศ. 2552 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2550
พ.ศ. 2546 - 2547

Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด

(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุ นการขายอื่นๆ ที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผู้ดแู ลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริ ษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม*

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่
ตัง้ แต่วนั ที่่
1 ต.ค. 2560
อัตราตามที่ระบุไว้ใน 1 ต.ค. 2561
– 30 ก.ย.
– 30 ก.ย. 2562
โครงการ
2561
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่
ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
o ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร
o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนร้อง

ตัง้ แต่วนั ที่่
1 ต.ค. 2559
– 30 ก.ย.
2560
เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 3.75

1.9769

1.9826

1.9792

ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่ม ี
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

1.6050
0.0321
0.3210
0.0188
ไม่ม ี
0.0099
0.0023
ไม่ม ี
0.0005

1.6052
0.0321
0.3210
0.0243
ไม่ม ี
0.0095
0.0029
ไม่ม ี
0.0002

1.6040
0.0321
0.3208
0.0223
ไม่ม ี
0.0151
0.0070
ไม่ม ี
0.0002

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54

ไม่ม ี
0.0061

ไม่ม ี
0.0117

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
อัตราที่เก็บจริง
ไม่เกินร้อยละ 2.14
1.50
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืน ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ

ขอให้นายทะเบียนดาเนินการใดๆให้เป็ น
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
กรณีพเิ ศษ
หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
•
•
•

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 14.00
Port Folio Duration : ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ – 21.76

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
71,751,617.89
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ
1,144.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุน*2
1,892,733,604.20
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
5,222,133.39
หนี้สนิ อื่น
(29,519,795.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,940,188,704.33
*1
หมายเหตุ : มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว
*2 หน่วยลงทุน (ต่างประเทศ) Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่ม ี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่ม ี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
71,752,762.50
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่ม ี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่ม ี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15 % ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย้ ค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

% NAV
3.70
0.00
97.55
0.27
(1.52)
100.00

% NAV

- ไม่ม ี - ไม่ม ี 3.70
- ไม่ม ี - ไม่ม ี -
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
ผูร้ บั รอง/ วันครบ
จานวนเงินต้น/
ประเภท
ผูอ้ อก
ความ
ผูส้ ลัก กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
น่าเชื่อถือ
หลัง
1 เงินฝากธนาคาร
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
A71,731,409.75
เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)
2 เงินฝากธนาคาร
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
A0.00
เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)
3 เงินฝากธนาคาร
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
A1,144.61
สกุลเงินต่างประเทศ เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน)
*1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบีย
หมายเหตุ :
้ ค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
71,738,581.92

11,035.97

1,144.61
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ผลการดาเนิ นการของกองทุนรวม

ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 ก.ย 2562
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก
ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

นับจากวันเริ่ ม
โครงการ
(11 ก.ย. 55)

3 เดือน
(28 มิ .ย. 62)

6 เดือน
(29 มี.ค. 62)

1 ปี
(28 ก.ย. 61)

3 ปี
(30 ก.ย. 59)

5 ปี
(26 ก.ย. 57)

17.3013*

18.0481

17.7650

17.8238

15.1337

14.0886

8.08%

-4.14%

-2.61%

-2.92%

4.56%

4.41%

3.31%

-4.25%

-6.85%

-7.03%

1.90%

1.55%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชีว้ ดั (Benchmark) คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan

* NAV ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
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ภาคผนวก
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
รายละเอียดกองทุนหลัก
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อ
: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
ประเภท
: กองทุนตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 9 กันยายน 2558
สกุลเงินของกองทุน
: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ซื้อขาย Dealing
: ทุกวันทาการของประเทศมาเลเซีย
บริษทั จัดการลงทุน
: Principal Asset Management Berhad (3040 78-K)
Trustee
: HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T)
Website
: www.principal.com.my/
นโยบายการลงทุน
: กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและ
เชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป่ ่ ุน) กองทุนจะ
ลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ป่ นุ ) ในส่วนของบริษทั จดทะเบียน จะต้องมีการซื้อ
ขายในต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุน
ในหุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนทีน่ ่าสนใจ มีการจ่ายเงินปั นผล
สม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุน
อาจลงทุนในบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตทีด่ ี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึง
การจ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีทต่ี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงทีส่ ถานการณ์ไม่
เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็ นต้น
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือ
ตราสารหนี้อ่นื ๆได้ถงึ ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยตราสารหนี้ทก่ี องทุน
ลงทุนจะต้องได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือไม่ต่ากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ในระดับนานาชาติทม่ี คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดหรือเทีย่ บเท่า นอกจากนี้กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน (CIS) อื่น โดย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และสอดคล้องกับข้อกาหนดของ Securities
Commission และมาตรฐาน CIS
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังนี้
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 60-89 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
จากการลงทุน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี Securities Commission Malaysia
กาหนด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

15

การจ่ายเงินปั นผล
: มี
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าสมัคร (Application Fees)
ค่าธรรมเนียมการขายคืน / หน่วยลงทุน
(Withdrawal Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ น
(Switching Fee)
ค่าบริหารจัดการกองทุน
(Management fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี

: ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
: ไม่ม ี

: ไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
: ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
: ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
(ปั จจุบนั เก็บร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV))
หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
: www.principal.com.my/
ISIN Code
: MYU1002DP005
Bloomberg Ticker
: CPASUSD MK
กองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (Retail
fund) และไม่ใช่กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge fund) ทีม่ หี น่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ น
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (“IOSCO”)
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคัญซึง่ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทม่ี คี วามไม่สอดคล้องหรือ
แตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือใน
กรณีทก่ี องทุนหลักมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึง่ บริษทั จัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

ความเสี่ยงทัวไปของการลงทุ
่
นในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
1. การลงทุนในกองทุนนี้ มิได้เป็ นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนเสมอไป (Returns not guaranteed)
ผูล้ งทุนควรตระหนักว่า กองทุนรวมไม่รบั ประกันผลตอบแทนที่ผู้ ลงทุนจะได้รบั ผูล้ งทุนอาจได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กไ็ ด้ หรืออาจ
ขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุนก็ได้ เมื่อลงทุ นในกองทุนรวม นอกจากนี้ มีความเป็ นไปได้ทก่ี องทุนอาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์การ
ลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนจะพยายามบริหารและจัดการกองทุนอย่างเต็มความสามารถตามกรอบกระบวนการลงทุ นที่
วางไว้อย่างชัดเจน
2. ความเสี่ยงที่เกิ ดจากภาวะโดยรวมของตลาด (General Market Environment Risk)
การลงทุ นซื้อ หลักทรัพย์อ าจมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ ยวข้อง ดังนัน้ กองทุ น รวมอาจได้รบั ผลกระทบจากภาวะโดยรวมของตลาด ซึ่ง
รวมถึง:
• ภาวะเศรษฐกิจโลก, เศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค หรือในระดับนานาชาติ
• นโยบายของภาครัฐ หรือสถานการณ์ทางการเมือง
• กรอบระเบียบด้านกฎเกณฑ์ และประเด็นด้านกฎหมาย
• ทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้
• ความเชื่อมั ่นของนักลงทุน
• เหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ (อาทิ ภัยธรรมชาติ, ภาวะสงคราม ฯลฯ)
ปั จจัยทีก่ ล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทอ่ี ยู่ในพอร์ตการลงทุน การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์อาจ
ส่งผลต่อมูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุน หรือราคาของหน่วยลงทุน ที่อาจปรับลด หรือขึน้ และความผันผวนของรายได้ของกองทุน ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะทาการบริหารและจัดการความเสีย่ งดังกล่าว โดยทาการทบทวนแนวโน้มและภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาค และบริษทั
จัด การอาจมีก ารพิจ ารณาการปรับ สัด ส่ ว นการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หลัก ให้อ ยู่ ในระดับ ที่ เหมาะสมซึ่ งอาจมีก าร
เปลีย่ นแปลงได้ตามสภาวะตลาด
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3. ความเสี่ยงของหลักทรัพย์แต่ละตัว (Security specific Risk)
หลักทรัพย์แต่ละตัวล้วนมีความเสีย่ ง อาทิ บริษทั อาจไม่มคี วามสามารถในการชาระหนี้ หรือชาระดอกเบี้ ย และ/หรือเงินต้นของหุ้นกู้,
ผลกระทบจากการทีบ่ ริษทั ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ความเสีย่ งดังกล่าวอาจมีผลต่อระดับราคาของหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
กองทุนพยายามลดความเสีย่ งนี้โดยผู้จดั การกองทุนจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน เพื่อช่วยในการคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ี มคี ุณภาพ
อีกทัง้ กระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวน และระดับความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนด้วยเช่นกัน
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลีย่ นหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสดได้ หากหลักทรัพย์ทล่ี งทุ นขาดสภาพคล่อง
หลักทรัพย์นัน้ อาจโดนบังคับขายที่ระดับราคาต่ า และอาจส่งผลกระทบต่อ มูลค่ าสุท ธิของกองทุ นดังนัน้ ผู้จดั การกองทุนจะบริหาร
จัดการพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับสมดุลย์ โดยกระจายการลงทุนในระดับหลักทรัพย์ ในปริมาณทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้เพื่อควบคุมระดับ
ความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนแต่อย่างใด
5. ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Risk)
ความเสีย่ งจากอัตราเงินเฟ้ อ คือความเสีย่ งที่ทาให้มูลค่าหน่วยลงทุน หรือรายรับของกองทุนลดลงในอนาคต จากมูลค่าทีแ่ ท้จริงของ
เงินทีไ่ ด้ปรับลดลง ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้ อปรับสูงขึน้ มูลค่าทีแ่ ท้จริงของพอร์ตการลงทุนจะปรับลดลง อัตราเงินเฟ้ อทาให้ผลตอบแทน
ทีแ่ ท้จริงของกองทุนต่ ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รบั จริง ผู้จดั การกองทุนจะมุ่งลงทุ นในหลักทรัพย์ท่สี ร้างผลตอบแทนสูง เพื่อเป็ น
การควลคุมความเสีย่ งดังกล่าว
6. ความเสี่ยงของผู้จดั การกองทุน (Manager’s Risk)
ผลตอบแทนของกองทุนขึน้ อยู่กับความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการลงทุน หรือการบริหารจัดการของผูจ้ ดั การกองทุน การขาดทักษะ
ของผู้จดั การกองทุ นดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นอาจส่งผลกระทบต่อ ผลการดาเนินงานของกองทุ น และเกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุ น
ตามมา นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงระบบการบริหาจัดการกองทุ น อาทิ ระบบปฎิบตั กิ ารและระบบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ผูจ้ ดั การ
กองทุนจะควบคุมระดับความเสีย่ งนี้โดยจัดการลงทุนตามกรอบกระบวนการลงทุน กระบวนการปฎิบตั กิ าร และวิธกี ารดาเนินงาน ทีไ่ ด้
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงเฉพาะของการลงทุนในกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund

1. ความเสี่ยงของหุ้นแต่ละตัว (Stock specific risk)
ความผันผวนของมูลค่าหุ้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน โดยทัวไป
่ มูลค่าหุน้ จะผันผวนไปตามแต่ละการดาเนินงานของ
บริษัท และภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม การกระจายการลงทุนจะสามารถลดระดับความเสีย่ งดังกล่าว การกระจายการลงทุนนัน้ รวมถึง
การกระจายการการลงทุนในบริษทั ทีอ่ ยู่ภายใต้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในประเทศต่างทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่อง
กันน้อย นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up โดยการประเมินจากบริษทั หรือหุน้ นัน้ ๆ เป็ นสาคัญ

2. ความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk)
การลงทุนในต่างประเทศ อาจได้รบั ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนัน้ ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุน เพื่อลด
ความเสีย่ งนี้ผู้จดั การกองทุนจะวิเคราะห์ และเลือกลงกระจายลงทุนในหลายประเทศ โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และภาวะเศรษฐกิจ
โลกควบคู่กนั ไป นอกจานี้ สาหรับประเทศที่ต้องมีใบอนุ ญาตในการลงทุน หากกองทุ นยังไม่มใี บอนุ ญ าต หรืออยู่ในระหว่างการขอ
ใบอนุ ญาต หรือใบอนุ ญ าตถูกเพิกถอนหรือไม่ได้ต่ ออายุ ผู้จดั การกองทุนอาจแสวงหาการลงทุนในตลาดอื่น ๆ ที่สามารถลงทุนได้
ต่อไป

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องเกิดจาก การไม่สามารถเปลีย่ นหลักทรัพย์ให้เป็ นเงินสดได้ หากหลักทรัพย์ทล่ี งทุนขาดสภาพคล่อง
หลัก ทรัพ ย์นั น้ อาจโดนบัง คับ ขายที่ระดับ ราคาต่ า และอาจส่ งผลกระทบต่ อ มูล ค่ า สุ ท ธิข องกองทุ น โดยทัว่ ไป สภาพคล่ อ งของ
หลักทรัพย์ยงั ขึน้ อยู่กบั ประเภทของหลักทรัพย์ทล่ี งทุน , ภาวะตลาด, กลุ่มธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งจากการขาด
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ ผู้จดั การกองทุนจะทาการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยละเอียดเพื่อบริหารจัดการการจัดประเภทสินทรัพ ย์ให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
ทรัพย์สนิ ของกองทุนอาจดารงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ เช่น USD และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD และ
อัตราแลกเปลี่ยนของทรัพย์สนิ ของกองทุนอาจก่อให้เกิดการปรับลดของมูลค่ าทรัพย์สนิ ภายหลังการแปลงค่าเป็ น USD ประเภท
ของกองทุนอาจดารงอยู่ในรูปสกุลเงินทีน่ อกเหนือไปจาก USD และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่าง USD และสกุลเงิน
นัน้ ๆ อาจส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ผลู้ งทุ นถืออยู่ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวอันเกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ น ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทุนไม่ได้ทาการปิ ดความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ น
ั ญา (Credit (Default) and Counterparty Risks)
5. ความเสี่ยงด้านเครดิ ต/การผิดนัดชาระหนี้ และความเสี่ยงของคู่สญ
การลงทุนในพันธบัตร และ/หรือเมื่อกองทุนได้ดาเนินการทาธุรกรรมนอกตลาด (OTC) จะมีความเสีย่ งทางด้านเครดิตของผูอ้ อกตรา
สาร หรือการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยผู้ออกอาจไม่สามารถชาระเงินต้นและผลตอบแทนได้ ซึ่ง จะมีผลกระทบต่อมูลค่า
หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนที่ลงทุน นอกจากนี้ ตราสารทีอ่ อกโดยแต่ละผูอ้ อกตราสารอาจมีระดับความเสีย่ งด้านเครดิตที่ต่างกัน
ซึ่งส่วนมากความเสีย่ งด้านเครดิต และความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญาจะสูงขึน้ ถ้าอายุตราสารยาวขึน้ ทัง้ นี้ สามารถลดความเสีย่ งดังกล่ าวได้
โดยการใช้กลยุทธ์ ใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน
นอกจากนี้ผจู้ ดั การการลงทุนจะกาหนดอันดับขัน้ ต่าของ Credit Rating ซึง่ จัดอันดับโดย Foreign Rating Agencies และบริหารจัดการ
อายุของตราสารการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออย่างน้อย "BBB” โดย Fitch หรือเทียบเท่า S&P หรือ Moody’s
การลงทุนในเงินฝากก่อให้เกิดความเสีย่ งด้านเครดิต/การผิดนัดชาระหนี้ และความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญาด้วยเช่นกัน ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญา
ไม่ชาระเงินต้นและผลตอบแทน และอาจนามาสู่การการผิดนัดชาระหนี้
ทัง้ นี้ สามารถลดความเสีย่ งดังกล่าวได้โดยการใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down รวมทัง้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้
ออกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน

6. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
โดยทัวไปเมื
่
่ออัตราดอกเบีย้ สูงขึน้ ราคาของตราสารหนี้จะมีแนวโน้ มทีป่ รับตัวลดลง ซึง่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ
กองทุนรวมทีล่ งทุน ถ้ากองทุนถือตราสารถึงวันครบกาหนดอายุ ความผันผวนของราคาจะลดลง ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะจัดสรรอายุ
ของตราสารทีล่ งทุนขึน้ อยู่กบั มุมมองของผูจ้ ดั การกองทุนต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

7. ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการลงทุนเชิ งรับชั ่วคราว (Temporary Defensive Position)
ในขณะทีผ่ จู้ ดั การกองทุนต้องตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนในลักษณะเชิงรับชัวคราว
่
(Temporary Defensive Position) เช่น เปลีย่ นจากลงทุนใน
หุน้ เป็ นตราสารหนี้ หรือตราสารตลาดเงิน ผลดาเนินงานของกองทุนอาจจะต่ากว่า เกณฑ์มาตรฐาน เพราะการตัดสินใจลงทุนอาจไม่ถูก
เสมอไป เพื่อบริหารความเสีย่ งนี้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะทาการวิจยั และวิเคราะห์ขนั ้ พื้นฐานของแนวโน้มในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิ ดใหม่ (Risk of Investing in Emerging Markets)
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่มคี วามเสีย่ ง (ด้านกฎหมาย, ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง) มากกว่าการลงทุนใน
กลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว กลุ่มประเทศเกิดใหม่ตอ้ งเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึง่
ความไม่ม ั ่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้มผี ลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นและราคาของหลักทรัพย์และส่งกระทบต่อความ
เชื่อมั ่นของผูล้ งทุน นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงของราคาหลักทรัพย์อาจเกิดจากอัตราดอกเบี้ย, การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทาน,
ปั จจัยภายนอกจากประเทศคู่คา้ , นโยบายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับภาษี หรือนโยบายทางการเงิน นโยบายภาครัฐ การเมืองระหว่างประเทศ
และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่แล้ว ตลาดการเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นนั ้ ยังคงขาดสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนยังอยู่ในระดับต่า เป็ นผลให้หลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ตอ้ งเผชิญกับความผันผวนและมี
โอกาสทีร่ าคาของหลักทรัพย์จะปรับลดลง และมีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ดังนัน้ ผูล้ งทุน
ควรตระหนักว่าการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มประเทศเกิดใหม่จะต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และเกิดความเสีย่ งใน
การลงทุนตามมา ผูจ้ ดั การกองทุนจะควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวโดยการบริหารจัดสรรประเภทสินทรัพย์ และกระจายการลงทุนโดยการ
ใช้การวิเคราะห์ และใช้กลยุทธ์การลงทุน Bottom-up และ Top-down
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังกองทุนหลัก

ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ทีม่ าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2562)
(TH, MALAYSIA, US)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 21 มกราคม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์
วันที่ 8 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 16 เมษายน
วันที่ 19 เมษายน
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 20 พฤษภาคม
วันที่ 22 พฤษภาคม
วันที่ 27 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 4 มิถุนายน
วันที่ 5 มิถุนายน
วันที่ 6 มิถุนายน
วันที่ 3 กรกฎาคม
วันที่ 4 กรกฎาคม
วันที่ 16 กรกฎาคม
วันที่ 29 กรกฎาคม
วันที่ 30 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม

วันที่ 2 กันยายน
วันที่ 9 กันยายน
วันที่ 16 กันยายน
วันที่ 14 ตุลาคม

วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา, วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาสาฬหบูชา
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิก อิ นคัม อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2562)
(TH, MALAYSIA, US)
-ต่อวันที่ 23 ตุลาคม
วันที่ 28 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 28 พฤศจิกายน
วันที่ 29 พฤศจิกายน
วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 25 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

วันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศมาเลเซีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย
วันสิน้ ปี

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี
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กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ลเอเชีย แปซิ ฟิก ไดนามิ ก อิ นคัม อิ ควิ ตี้ เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่างหากจากบริ ษทั จัดการ ดังนัน้
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนนี้ ทัง้ นี้
ผลการดาเนิ นงานของกองทุนนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ นหรือ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
บริษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษทั จัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษทั จัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษทั
จัดการได้ที่บริษทั จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ลงทุน สามารถตรวจดูข้อมู ลที่ อ าจมี ผลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การท าธุรกรรมกับ บุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องได้ ที่
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์เน็ ต ของส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
http://www.sec.or.th/
บริษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ที่ สมาคมบริ ษัท จัดการลงทุนกาหนด และจะต้ อ งเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัท จัดการทราบ เพื่อที่
บริษทั จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริ ษทั
จัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อ
คืนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
บริ ษทั จัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการแต่งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการ
ลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของประเทศไทย
และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตีความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้
มีอานาจ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ต้องทาความรู้จกั ตัว ตนของ
ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ เพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)
โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั
ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิ นดังกล่าว บริ ษทั จัดการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชี
เพื่อใช้บริ การใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การ
ดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มตเม รับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษทั จัดการและผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด ที่ ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-26869595 www.principal.th
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

