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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟกิ ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี 
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund  
28 กุมภาพันธ์ 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL APDI 
ระดับความเส่ียง 6 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
   ประเภท Feeder Fund 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 11 กันยายน 2555 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ มี 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 2,500 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,165.49 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย  
 ชนดิสะสมมูลค่า 17.6719 บาท 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม 17.6719 บาท 
 ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ 17.9412 บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงด้านตลาด      
  2. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน 

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง     
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระ 

      เงินต้นและดอกเบ้ียของผู้ออกตราสาร 
  5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน  
  6. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                    
นโยบายจ่ายเงินปนัผล ไม่มี 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด  
   (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที ่ Asia Pacific Ex Japan 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
  ถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือ  
 ชนดิสะสมมูลค่า 1,000 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 1 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 1 บาท 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
   ถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํา่  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV 

(ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร 
CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ 
BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 
น.) 

…………………………………………………………………………………… 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมูลค่าหนว่ยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย   
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 2.14% (ยกเวน้) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 2.14% (ยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน  
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 1.07% (ยกเวน้) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน อัตราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้

คืนหน่วยลงทุน 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 
ในทํานองเดียวกนัไวแ้ล้ว 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.605%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 0.773%)** 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น) 
 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific 
Dynamic Income Fund ท่ีจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เพียงกองทุนเดียว 
ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการ
ผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่น) กองทุนจะลงทุนในบริษัทจัดต้ัง, จด
ทะเบียน, และ/หรือ มีการดําเนินการส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ (ยกเว้น
ประเทศญ่ีปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศท่ี
เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนท่ีน่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสม่ําเสมอ มี
แนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากน้ี กองทุนอาจ
ลงทุนในบริษัทท่ีมีศักยภาพในการเติบโตท่ีดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึง
การจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนท่ีดีในอนาคต  
อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีตลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงท่ีสถานการณ์
ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็น
ต้น ผู้จัดการกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน 
และ/หรือตราสารหน้ีอื่นๆได้ถึงร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  โดยตราสาร
หน้ีท่ีกองทุนลงทุนจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากสถาบันการจัด
อันดับความน่าเช่ือถือไม่ต่ํากว่า BBB โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ี
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือเท่ียบเท่า  
นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหน้ีผ่านหน่วยลงทุน
ของกองทุน (CIS) อื่น โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และ
สอดคล้องกับข้อกําหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS  
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุน ดังน้ี 
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหวา่งร้อยละ 60-98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหน้ีสูงสดุไม่เกนิร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 
• สัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอื่น (CIS) ท่ีสอดคล้องกับ 
  วตัถุประสงค์ของกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
• สัดสว่นการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่า 
  ทรัพย์สินสุทธิเพ่ือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 
ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia 
Pacific Dynamic Income Fund ท่ีจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะส่งผล
ให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนํา
เงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Class A Class C Class X 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถดู 
             ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
  การแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปล่ียนเป็นกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน   

 (Multiclass Fund) น้ี มีผลต้ังแต่ 11 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป ส่วนชนิดหน่วยลงทุนผู้ลงทุน  
 พิเศษมีผลต้ังแต่ 20 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป  

 
ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดบัแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 101.45% 
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.85% 
3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -3.30% 

ชือ่ทรัพยสิ์นและการลงทนุสูงสุด 5 อันดบัแรก % ของ NAV 
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund: 
CPASUSD MK 

101.45 

สินทรัพย์อืน่ (รายการคา้งรับ/คา้งจ่าย)  -3.30 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ  
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

               ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 
   YTD   3 เดอืน   6 เดอืน    1 ป1ี     3 ป1ี  5 ป1ี 10 ป1ี ตั้งแตจ่ดัตัง้กองทนุ1 

APDI-A(%) 0.36 -1.34 -6.63 -15.39 0.69 -2.15 4.57 5.59 
Benchmark (%) 1.15 0.06 -2.45 -12.41 3.20 0.40 2.91 3.61 
Information Ratio2 -0.48 -0.67 -0.68 -0.35 -0.28 -0.32 0.18 0.22 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 13.42 13.00 18.02 18.74 19.12 16.54 13.70 13.72 
APDI-C(%) 0.36 -1.34 -6.63 n/a n/a n/a n/a -14.69 
Benchmark (%) 1.15 0.06 -2.45 n/a n/a n/a n/a -9.65 
Information Ratio2 -0.48 -0.67 -0.68 n/a n/a n/a n/a -0.59 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 13.42 13.00 18.02 n/a n/a n/a n/a 17.85 
APDI-X(%) 0.68 -0.86 -5.72 n/a n/a n/a n/a -8.27 
Benchmark (%) 1.15 0.06 -2.45 n/a n/a n/a n/a -4.28 
Information Ratio2 -0.29 -0.45 -0.53 n/a n/a n/a n/a -0.48 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 13.42 13.00 18.01 n/a n/a n/a n/a 17.23 
1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับ ความเสี่ยง 
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใช้ : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1APJ Index (THB) 15% (source: Bloomberg, BOT ณ วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2566) มีผลต้ังแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กอ่นหน้าน้ันใช้ benchmark M1APJ Index (THB) 50%  + M1APJ Index adjusted with FX 
hedging cost 50% (11 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 มกราคม 2565) 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV)* 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์   
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.032%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.015%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.012%) 
นายทะเบยีน   
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.155%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น) 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ   
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบัน 0.017%)*** 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.017%)*** 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบัน 0.017%)*** 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด   
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 3.75% (ปัจจุบัน 1.975%)*** 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 3.75% (ปัจจุบัน 0.96%)*** 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 3.75% (ปัจจุบัน 0.029%)*** 
*ข้อมูล 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
** เป็นอัตราคิดตามรอบปีบัญช,ี เรียกเก็บจริงในอัตรา 1.605% ต่อปี 
***เพดานค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้เท่าน้ัน ส่วน
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ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมรับหนังสอืช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี  
โทร 0-2686-9595 ต้ังแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ พรินซิเพิล จํากัด 
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตัวในฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้  

ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจ
เกดิขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในสถานการณไ์ม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้

เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสนิใจลงทุน 
• เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ 

ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกบัการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL APDI-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศ
มาเลเซีย (กองทุนหลัก )เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในบริษัทจัดตัง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดําเนินการส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซือขายในต่างประเทศที่
เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่
น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี อาจลงทุน
ในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีใน
อนาคต (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ได้ผล
ตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active 
Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 11 กันยายน 2555

วันเริ่มต้น class วันที่ 11 กันยายน 2555

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 10 ปี 6 เดือน 4 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 11 กันยายน 2555

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน 
USD  ในอัตราส่วนร้อยละ 100 (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
อัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ
ร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล บาท ณ 
วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน 0.36% -1.34% -6.63% -15.39% 0.69% -2.15% 4.57% 5.59%

ดัชนีชีวัด* 1.15% 0.06% -2.45% -12.41% 3.20% 0.40% 2.91% 3.61%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.51% -1.13% -4.77% -16.19% 1.91% -2.33% 2.64% N/A

ความผันผวนกองทุน 13.42% 13.00% 18.02% 18.74% 19.12% 16.54% 13.70% 13.72%

ความผันผวนดัชนีชีวัด 13.82% 13.99% 19.22% 20.34% 19.94% 17.31% 14.60% 15.15%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตังแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้  M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1APJ Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL APDI-A

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 101.45

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.85

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -3.30

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6.79

Tencent Holding Ltd 4.41

Samsung Electronics Co Ltd 3.88

Alibaba Group Holding Ltd 3.74

CNOOC Ltd 3.69

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มกราคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information Technology 18.00

Financials 17.67

Consumer Discretionary 13.17

Industrials 10.43

Others 9.82

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มกราคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

HONG KONG 26.55

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 12.23

AUSTRALIA 11.84

CHINA 11.20

Unclassified 10.31

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มกราคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -35.29

Recovering Period N/A

FX Hedging 86.27

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 8.82

Sharpe Ratio 0.10

Alpha -2.65

Beta 0.91

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.610% 1.605%

รวมค่าใช้จ่าย 3.750% 1.975%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทังที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.140% 1.500%

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.140% 1.500%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL APDI-A

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Principal Asia Pacific Dynamic Income 
Fund - Class USD

ISIN code : MYU1002DP005

Bloomberg code: CPASUSD MK

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนําหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL APDI-C)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศ
มาเลเซีย (กองทุนหลัก )เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในบริษัทจัดตัง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดําเนินการส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซือขายในต่างประเทศที่
เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่
น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี อาจลงทุน
ในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีใน
อนาคต (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ได้ผล
ตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active 
Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 11 กันยายน 2555

วันเริ่มต้น class วันที่ 11 เมษายน 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 0 ปี 10 เดือน 16 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 11 กันยายน 2555

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน 
USD  ในอัตราส่วนร้อยละ 100 (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
อัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ
ร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล บาท ณ 
วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน 0.36% -1.34% -6.63% N/A N/A N/A N/A -14.69%

ดัชนีชีวัด* 1.15% 0.06% -2.45% N/A N/A N/A N/A -9.65%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.51% -1.13% -4.77% -16.19% 1.91% -2.33% 2.64% N/A

ความผันผวนกองทุน 13.42% 13.00% 18.02% N/A N/A N/A N/A 17.85%

ความผันผวนดัชนีชีวัด 13.82% 13.99% 19.22% N/A N/A N/A N/A 18.93%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตังแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้  M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1APJ Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL APDI-C

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 101.45

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.85

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -3.30

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6.79

Tencent Holding Ltd 4.41

Samsung Electronics Co Ltd 3.88

Alibaba Group Holding Ltd 3.74

CNOOC Ltd 3.69

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มกราคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information Technology 18.00

Financials 17.67

Consumer Discretionary 13.17

Industrials 10.43

Others 9.82

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มกราคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

HONG KONG 26.55

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 12.23

AUSTRALIA 11.84

CHINA 11.20

Unclassified 10.31

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มกราคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -22.08

Recovering Period N/A

FX Hedging 86.27

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 8.82

Sharpe Ratio -0.63

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.610% 0.773%

รวมค่าใช้จ่าย 3.750% 0.960%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทังที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.140% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.140% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Principal Asia Pacific Dynamic Income 
Fund - Class USD

ISIN code : MYU1002DP005

Bloomberg code: CPASUSD MK

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนําหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL APDI-X)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศ
มาเลเซีย (กองทุนหลัก )เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในบริษัทจัดตัง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดําเนินการส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซือขายในต่างประเทศที่
เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่
น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี อาจลงทุน
ในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีใน
อนาคต (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ได้ผล
ตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active 
Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 11 กันยายน 2555

วันเริ่มต้น class วันที่ 20 เมษายน 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 0 ปี 10 เดือน 4 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 11 กันยายน 2555

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกุลเงิน 
USD  ในอัตราส่วนร้อยละ 100 (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
อัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ
ร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล บาท ณ 
วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน 0.68% -0.86% -5.72% N/A N/A N/A N/A -8.27%

ดัชนีชีวัด* 1.15% 0.06% -2.45% N/A N/A N/A N/A -4.28%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.51% -1.13% -4.77% -16.19% 1.91% -2.33% 2.64% N/A

ความผันผวนกองทุน 13.42% 13.00% 18.01% N/A N/A N/A N/A 17.23%

ความผันผวนดัชนีชีวัด 13.82% 13.99% 19.22% N/A N/A N/A N/A 18.31%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตังแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้  M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1APJ Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL APDI-X

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 101.45

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.85

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -3.30

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6.79

Tencent Holding Ltd 4.41

Samsung Electronics Co Ltd 3.88

Alibaba Group Holding Ltd 3.74

CNOOC Ltd 3.69

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มกราคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information Technology 18.00

Financials 17.67

Consumer Discretionary 13.17

Industrials 10.43

Others 9.82

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มกราคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

HONG KONG 26.55

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 12.23

AUSTRALIA 11.84

CHINA 11.20

Unclassified 10.31

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มกราคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -21.31

Recovering Period N/A

FX Hedging 86.27

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 8.82

Sharpe Ratio -0.58

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.610% ยกเว้น

รวมค่าใช้จ่าย 3.750% 0.029%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทังที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.140% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.140% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL APDI-X

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Principal Asia Pacific Dynamic Income 
Fund - Class USD

ISIN code : MYU1002DP005

Bloomberg code: CPASUSD MK

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนําหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 

1.  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของ

ปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น อตัราดอกเบีย้ ดชันีอา้งองิ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ส่งผลใหร้าคาของตราสารต่างประเทศ เพิม่ขึน้

หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic 

Income Fund จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ซึง่จะเป็นการลด

ผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกจิประเทศใดประเทศหน่ึง 

2.  ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซยี ทีม่กีารลงทุนใน

หลกัทรพัยต์ราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก  กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลีย่นแปลง

ของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหลา่น้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุน

ลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic 

Income Fund ไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่

ลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3.  ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได้

แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่าํหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารทีม่สีภาพคล่องน้อย ทัง้น้ีสภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่กบัสภาพขนาดของ

ตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principle Asset Management ประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic 

Income Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

4.  ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระเงินต้นและดอกเบ้ียของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) : เกดิจากการผดินัดชําระหน้ีของผูอ้อกตรา

สาร โดยผูอ้อกอาจไมส่ามารถชําระเงนิตน้และผลตอบแทนได ้ซึง่จะมผีลกระทบต่อมลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนทีล่งทุน 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : เน่ืองจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ จะลงทุนในตราสารหน้ีสามารถลดความ

เสีย่งดงักล่าวไดโ้ดยการวจิยั และตดิตามอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของผูอ้อกเพื่อใหแ้น่ใจกอ่นลงทุน 

นอกจากน้ีผูจ้ดัการการลงทุนจะกําหนดขัน้ต่ําของ Credit Rating ซึง่จดัอนัดบัโดย Local Rating และ/หรอื Foreign Rating Agencies และบรหิาร

จดัการการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยกองทุนน้ีจะลงทุนในตราสารหน้ีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือย่างน้อย"

BBB3"หรอื"P2"โดย RAM หรอืเทยีบเท่า MARC  “BB"โดย S & P หรอืเทยีบเท่า Moody’s หรอื Fitch 

5. ความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่นสกุลเงนิบาทเป็นสกลุเงนิ

ดอลลารส์หรฐั และลงทุนเป็นสกุลเงนิรงิกติประเทศมาเลเซยี จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ตวัอยา่งเช่น 

ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนคา่ มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหว

ของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ และกองทุนหลกัทีล่งทุน ไดแ้ก่ Principal Asia 

Pacific Dynamic Income Fund อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความ

เหมาะสม โดยจะใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกวา่

หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักลา่วย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนใน

หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง

เท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว อาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลง

ไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพือ่ลด

ความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์
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