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Fund Features
Fund Name (short)
Risk Level
Fund Type
Inception Date
Foreign Investment
Policy
FX Hedging Policy

PRINCIPAL APDIRMF
6 (High Risk)
Equity Fund, Feeder Fund, RMF
26 December 2014
Yes

Investment Policy
The fund has a policy to invest in the investment units only of
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (the Master Fund)

According to the discretion of fund
manager
Registered fund size
1,000 MTHB
Net Asset Value
194.05 MTHB
Net Asset Value Per Unit 11.8673 THB
Risk Involve
1. Market Risk
2. Country Risk
3. Liquidity Risk
4. Credit Risk
5. Currency Risk
6. Derivative Risk
Dividend Policy
None
Trustee
Standard Chartered Bank (Thai) Plc.
Registrar
Principal Asset Management Co., LTD.
AIMC Category
Asia Pacific ex Japan
……………………………………………………………………………………

registered in Malaysia. The Master Fund has a policy of aiming to
manage the return of the fund to be stable and positive from
investment in the Asia-Pacific region (except Japan). The master fund
will invest in a company established, registered, and/or operated
mainly in the Asia-Pacific region (Except Japan). In the part of listed
companies, there must be a trade in foreign country that is a member
of WFE as well. The master fund will invest in stocks with high
dividend payouts and attractive return with consistent dividend
payment and with high growth trend when compared to the overall
market. In addition, the Master fund may invest in companies that
have good growth potential and the fund manager foresees the good
dividend payment/return in the future.
However, in the event that the equity market is volatile or when the
situation is not suitable for investment in equity instruments such as
political changes, etc., the fund may also invest up to 20% of the

Purchase/ Redemption

Fund’s NAV in debt securities to be in line with the Fund’s objective.

Subscription Period

The Fund’s investments in debt securities will generally be restricted

Minimum Subscription
Redemption Period
Minimum Redemption
Minimum Balance
Redemption Policy

Every business day from bank business
hours to 3.30 pm
1,000 THB*
Every business day from bank business
hours to 3.00 pm
Not defined
Not defined
Within 5 business days from NAV
calculation date (NAV announce T+2,
Settlement T+6, CIMBT at 11.30 a.m., SCB/
KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK at
1.00 p.m.)

to debt securities with a minimum credit rating of “BBB” by an
international rating agency as prescribed under the Standard of
Qualifying CIS or its equivalent rating by other international rating
agencies. The Fund may also opt to access into the equities and/or
debt securities market via the investment in units of other CIS that is
in line with the Fund’s objectives, subject to the requirements of the
SC Guidelines and the Standards of Qualifying CIS.
The asset allocation strategy for this Fund is as follows:


between 60% to 98% (both inclusive) of the Fund’s NAV will be
invested in equities;

* Effective from 17 Aug 2020 onwards



up to 20% of the Fund’s NAV may be invested in debt securities;

……………………………………………………………………………………



up to 20% of the Fund’s NAV may be invested in units of other

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*
Front-end fee
Back-end fee
Switching Fee

Not more than 1.07% (Waived)
Not more than 1.07% (Waived)
According to the conditions of sale and
redemption of investment units

*Fee included VAT.
……………………………………………………………………………………

Fund Fee (% of NAV)*
Management Fee Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.605%)
Trustee Fee
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.032%)
Registrar Fee
Not more than 0.75% p.a. (Currently 0.535%)
Other Expense
Not more than 2.47% p.a. (Currently 0.036%)**
Total Expense (TER) Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.208%)**
*as of 1 Dec 20 - 30 Nov 21., Fee included VAT.
**Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the expenses
that can only be estimated, while actual expenses are included both
estimated and unestimated.
……………………………………………………………………………………

CIS that is in line with the Fund’s objectives; and


at least 2% of its NAV will be invested in liquid assets for
liquidity purpose.

The fund will invest in or hold investment units of Principal Asia
Pacific Dynamic Income Fund, registered in Malaysia, on an average
of not less than 80% of the net asset value of the fund which will
result in net exposure in the CIS unit of such master fund which has
the average in the fiscal year that is not less than 80% of the net
asset value of the fund and the fund will invest in foreign average not
less than 80% of net asset value of the fund.
……………………………………………………………………………………

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Retirement Mutual Fund
Asset Allocation

30 November 2022

Top 5 Holdings
Securities

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund:
CPASUSD MK
Other Assets/liability

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar
95.87%
2. Savings account 2.80%
3. Other Assets/liability 1.33%

% of NAV

95.87
1.33

Remark : Data as of 30 November 2022. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th

Fund Performance VS Benchmark

*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Remark: Data as of 30 November 2022. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th

Fund Performance
APDIRMF (%)
Benchmark (%)
Information Ratio2
Standard Deviation (%)

YTD
-18.75
-16.64
-0.30
19.61

3M
-5.44
-2.51
-0.76
21.70

6M
-11.35
-7.74
-0.64
18.64

1Y1
-18.42
-16.08
-0.30
19.19

3Y1
-0.61
3.66
-0.48
18.61

5Y1
-1.10
n/a
n/a
16.13

Since Inception1
2.18
2.91
-0.09
14.88

Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk
*Benchmark : M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85% + M1APJ Index (THB) 15% (source: Bloomberg, BOT as of 30 November 2022)
effective from 4 January 2022 onwards before that using benchmark M1APJ Index (THB) 50% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 50%
(11 February 2020 – 3 January 2022)
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance
1
2

•
•
•
•
•
•
•

Master fund has highly concentrated investment in Hong Kong. So, investors have to diversify investment for their portfolios.
Investors should also study information about tax benefits as specified in the investment guide in such mutual funds. If not complying with
investment conditions investors will not receive tax benefits and must return tax benefits.
Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than the
initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment objectives of
investors and investors accept the risk that may arise from the investment.
In an unusual situation unitholder may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the period
that specified in the prospectus.
Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future reference and
when in doubt, please contact the selling agent before investing.
Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision.
This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any person to
purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice regarding any
transaction involving the investment products of the companies mentioned herein.

Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays
(except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries.
Principal Asset Management Company Limited
44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.th

รอ รับ อ ทนสารอ ลีย ชีพ
หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล อ ชีย แปซิฟิ ไดนามิ อิน ัม อิ วิตี พ่อ าร ลีย ชีพ
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Retirement Mutual
Fund
ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

(PRINCIPAL APDIRMF)
ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กลุ่มกองทุนรวม : Asia Pacific Ex Japan

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศ
มาเลเซีย (กองทุนหลัก )เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในบริษัทจัดตั้ง, จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดาเนินการส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซื้อขายในต่างประเทศที่
เป็นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่
น่าสนใจ มีการจ่ายเงินปันผลสม่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ อาจลงทุน
ในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จัดการกองทุนได้เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปันผล/ผลตอบแทนที่ดีใน
อนาคต (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 26 ธันวาคม 2557

วัน ริ่มตน class

N/A

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

7 ปี 11 เดือน 17 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 26 ธันวาคม 2557

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

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

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
วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

าร ารวมตอตานท ริต :
3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

-1.10%

N/A

2.18%

กองทุน

-18.75% -5.44% -11.35% -18.42% -0.61%

ดัชนีชี้วัด*

-16.64% -2.51%

-7.74% -16.08%

3.66%

N/A

N/A

2.91%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-20.76% -3.68%

-8.93% -20.37%

1.59%

-1.76%

3.09%

N/A

ความผันผวนกองทุน

19.61% 21.70% 18.64% 19.19% 18.61% 16.13%

N/A

14.88%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

21.38% 23.38% 19.99% 20.81% 19.49%

N/A

17.08%

N/A

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ M1APJ Index (THB) 15% + M1APJ Index adjusted with FX hedging cost 85%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL APDIRMF
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

0.03

Beta

0.90

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

าร ัด าร

1.610%

1.605%

รวม าใช าย

5.350%

2.208%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ธ.ค. 63 - 30 พ.ย. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.070%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

11.83

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

81.03

-4.37

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 7 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-35.64

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

HONG KONG

18.30

AUSTRALIA

13.53

TAIWAN

12.30

SINGAPORE

10.84

INDIA

9.42

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

Financials

19.92

Information Technology

16.81

Industrials

10.59

Consumer Discretionary

9.71

Others

9.56

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

95.87

Taiwan Semiconductor Manufacturing

5.73

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

2.80

CSL Ltd

3.76

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

1.33

CNOOC Ltd

3.68

HDFC Bank Ltd

3.51

E Ink Holding Inc

3.42

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 ตุลาคม 2565

PRINCIPAL APDIRMF
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

Principal Asia Pacific Dynamic Income
Fund - Class USD

ISIN code :

MYU1002DP005

Bloomberg code:

CPASUSD MK

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวน
ของปั จจัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น อัตราดอกเบีย้ ดัชนีอา้ งอิง และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซียซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารกองทุน Principal Asia Pacific
Dynamic Income Fund จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากระจายความเสีย่ งในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ จะเป็ นการ
ลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซีย ที่มกี ารลงทุนใน
หลัก ทรัพ ย์ต ราสารทุ น ของบริษัทจดทะเบีย นในประเทศในภู มิภ าคเอเชีย แปซิฟิ ก กองทุ น จึง มีค วามเสี่ย งของประเทศที่ล งทุ น เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง : Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง เป็ น ผู้บ ริห ารกองทุ น Principal Asia Pacific
Dynamic Income Fund ได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของ
ประเทศทีล่ งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสาร
ได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาด
ของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง : Principal Asset Management Berhad ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง เป็ นผู้บ ริห ารกองทุ น Principal Asia Pacific
Dynamic Income Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกิดจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูอ้ อกตรา
สาร โดยผูอ้ อกอาจไม่สามารถชําระเงินต้นและผลตอบแทนได้ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนทีล่ งทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund จะลงทุนในตราสารหนี้สามารถลดความ
เสีย่ งดังกล่าวได้โดยการวิจยั และติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกเพื่อให้แน่ใจก่อนลงทุน
นอกจากนี้ผจู้ ดั การการลงทุนจะกําหนดขัน้ ตํ่าของ Credit Rating ซึง่ จัดอันดับโดย Local Rating และ/หรือ Foreign Rating Agencies และบริหาร
จัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกองทุนนี้จะลงทุนในตราสารหนี้ทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อย"
BBB3"หรือ"P2"โดย RAM หรือเทียบเท่า MARC “BB"โดย S & P หรือเทียบเท่า Moody’s หรือ Fitch

5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และลงทุนเป็ นสกุลเงินริงกิตประเทศมาเลเซีย จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหว
ของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิต้เี พื่อการเลีย้ งชีพ และกองทุนหลักทีล่ งทุน ได้แก่
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund อาจลงทุ น ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความ
เสีย่ งในส่วนนี้
6.

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่า
หลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความ
เสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการ
เปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว
ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์

7.

กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

