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Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund 
30 April 2023 

Fund Features 
Fund Name (short) PRINCIPAL APDI 
Risk Level 6 (High Risk) 
Fund Type  Equity Fund, Feeder Fund 

Inception Date 11 September 2012  
Foreign Investment Policy Yes 
Foreign exchange rate  According to the discretion  

Policy of fund manager  
Registered fund size 2,500 MTHB 
Net Asset Value 1,167.29 MTHB 

Net Asset Value Per Unit  
 APDI-A   17.5874 THB 
 APDI-C                                 17.5874 THB 
 APDI-X                                 17.9115 THB 
Risk Involve 1. Market Risk 2. Country Risk 

  3. Liquidity Risk 4. Credit Risk 
  5. Currency Risk 6. Derivatives Risk 
Dividend Policy None 

Trustee Standard Chartered Bank (Thai) PLC. 
Registrar Principal Asset Management Co., LTD. 
AIMC Category Asia Pacific Ex Japan 

…………………………………………………………………………………… 
Purchase/ Redemption 
Subscription Period Every business day from bank business hours 

to 3.30 pm 
Minimum Subscription  
 APDI-A 1,000 THB 
 APDI-C 1 THB 
 APDI-X 1 THB 
Redemption Period  Every business day from bank business hours 

to 3.00 pm 
Minimum Redemption Not defined 
Minimum Balance  Not defined 

Redemption Policy  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.) 
…………………………………………………………………………………… 

 

Investment Policy 
The fund has a policy to invest in the investment units only of Principal Asia 
Pacific Dynamic Income Fund (the Master Fund) 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 Fund’s 
NAV in debt securities to be in line with the Fund’s objective. The Fund’s 
investments in debt securities will generally be restricted 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; 
   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 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. 
…………………………………………………………………………………… 

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

 APDI-A Not more than 2.14% (Currently 1.50%) 
 APDI-C Not more than 2.14% (Waived) 
 APDI-X Not more than 2.14% (Waived) 

Back-end fee  
 APDI-A Not more than 1.07% (Waived) 
 APDI-C Not more than 1.07% (Waived) 

 APDI-X Not more than 1.07% (Waived) 
Switching Fee According to the conditions of sale and redemption 

of investment units 

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

 

Class A Class C Class X 
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Fund Performance VS Benchmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance. 
Remark: Data as of 30 April 2023. The investors can verify daily asset value at 
www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Asset Allocation 

 
 

Top 5 Holding 

 
                                                                                                  Fund Performance 

  YTD   3M   6M     1Y1    3Y1 5Y1 10Y1 Since Inception1 

APDI-A(%) -0.12 -6.45 9.38 -12.85 3.21 -1.52 3.95 5.45 
Benchmark (%)* 1.15 -5.99 16.12 -7.57 4.80 0.62 3.03 3.55 
Information Ratio2 -0.47 -0.21 -0.98 -0.57 -0.18 -0.27 0.09 0.21 
Standard Deviation (%) 14.52 15.20 16.27 17.49 16.17 16.52 13.66 13.75 
APDI-C(%) -0.12 -6.45 9.38 -12.85 n/a n/a n/a -14.48 
Benchmark (%)* 1.15 -5.99 16.12 -7.58 n/a n/a n/a -9.24 
Information Ratio2 -0.47 -0.21 -0.98 -0.57 n/a n/a n/a -0.58 
Standard Deviation (%) 14.52 15.20 16.27 17.49 n/a n/a n/a 17.52 
APDI-X(%) 0.51 -6.01 10.43 n/a n/a n/a n/a -8.42 
Benchmark (%)* 1.15 -5.99 16.12 n/a n/a n/a n/a -4.28 
Information Ratio2 -0.23 0.01 -0.83 n/a n/a n/a n/a -0.44 
Standard Deviation (%) 14.52 15.19 16.28 n/a n/a n/a n/a 16.96 

1Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year 
2Information 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 April 2023)  
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. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 97.25% 
2. Savings account 3.63%  
3. Other Assets/liability -0.88%  

Fund Fee (% of NAV)* 
Management Fee  
 APDI-A Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.605%) 
 APDI-C Not more than 1.61% p.a. (Currently 0.773%)** 
 APDI-X Not more than 1.61% p.a. (Waived) 

Trustee Fee  
 APDI-A Not more than 0.09% p.a. (Currently 0.032%) 
 APDI-C Not more than 0.09% p.a. (Currently 0.015%) 

 APDI-X Not more than 0.09% p.a. (Currently 0.012%) 
Registrar Fee  
 APDI-A Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.321%) 

 APDI-C Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.155%) 
 APDI-X Not more than 0.54% p.a. (Waived) 
Other Expense  

 APDI-A Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.017%)*** 
 APDI-C Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.017%)*** 
 APDI-X Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.017%)*** 

Total Expense(TER)  
 APDI-A Not more than 3.75% p.a. (Currently 1.975%)*** 
 APDI-C Not more than 3.75% p.a. (Currently 0.96%)*** 

 APDI-X Not more than 3.75% p.a. (Currently 0.029%)*** 
*as of 1 Oct’21 – 30 Sep’22 , Fee included VAT 
** Calculated based on fiscal year, actual charge at 1.605% p.a. 

***Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the 
expenses that can only be estimated, while actual expenses are 
included both estimated and unestimated. 

This amendment to change to a multiclass fund is effective from 11 
Apr 2022 onwards. Class X is effective from 20 Apr 2022 onwards. 

Securities % of NAV 
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund: 
CPASUSD MK 

97.25 

Other Assets/liability -0.88 
Remark : Data as of 30 April 2023. The investors can verify daily asset value 

at www.principal.th 
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• Master fund has highly concentrated investment in Hong Kong. So, investors have to diversify investment for their portfolios. 
• 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 unitholders 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 

 

http://www.principal.th/


หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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 8 เดือน 3 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 -0.12% -6.45% 9.38% -12.85% 3.21% -1.52% 3.95% 5.45%

ดัชนีชีวัด* 1.15% -5.99% 16.12% -7.57% 4.80% 0.62% 3.03% 3.55%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.28% -5.54% 11.52% -10.66% 3.95% -2.29% 2.57% N/A

ความผันผวนกองทุน 14.52% 15.20% 16.27% 17.49% 16.17% 16.52% 13.66% 13.75%

ความผันผวนดัชนีชีวัด 13.92% 14.17% 17.53% 18.23% 17.85% 17.27% 14.56% 15.13%

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 97.25

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.63

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.88

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Taiwan Semiconductor Manufacturing 7.13

Tencent Holdings Ltd 5.28

Samsung Electronics Co Ltd 4.01

Alibaba Group Holding Ltd 3.74

CSL Ltd 3.48

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

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information 16.46

Consumer Discretionary 14.76

Financials 13.90

Others 10.69

Communication Services 9.39

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

HONG KONG 25.76

CHINA 11.88

Unclassified 11.31

AUSTRALIA 10.97

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 9.97

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มีนาคม 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 86.36

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 8.85

Sharpe Ratio 0.24

Alpha -1.88

Beta 0.86

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.6100% 1.6050%

รวมค่าใช้จ่าย 3.7500% 1.9750%

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% 1.5000%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% 1.5000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% 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 30 เมษายน 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 1 ปี 0 เดือน 22 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 -0.12% -6.45% 9.38% -12.85% N/A N/A N/A -14.48%

ดัชนีชีวัด* 1.15% -5.99% 16.12% -7.58% N/A N/A N/A -9.24%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.28% -5.54% 11.52% -10.66% 3.95% -2.29% 2.57% N/A

ความผันผวนกองทุน 14.52% 15.20% 16.27% 17.49% N/A N/A N/A 17.52%

ความผันผวนดัชนีชีวัด 13.92% 14.17% 17.53% 18.29% N/A N/A N/A 18.26%

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 97.25

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.63

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.88

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Taiwan Semiconductor Manufacturing 7.13

Tencent Holdings Ltd 5.28

Samsung Electronics Co Ltd 4.01

Alibaba Group Holding Ltd 3.74

CSL Ltd 3.48

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

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information 16.46

Consumer Discretionary 14.76

Financials 13.90

Others 10.69

Communication Services 9.39

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

HONG KONG 25.76

CHINA 11.88

Unclassified 11.31

AUSTRALIA 10.97

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 9.97

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มีนาคม 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 86.36

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 8.85

Sharpe Ratio -0.61

Alpha -6.55

Beta 0.76

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.6100% 0.7730%

รวมค่าใช้จ่าย 3.7500% 0.9600%

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL APDI-C

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 30 เมษายน 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 1 ปี 0 เดือน 10 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 0.51% -6.01% 10.43% N/A N/A N/A N/A -8.42%

ดัชนีชีวัด* 1.15% -5.99% 16.12% N/A N/A N/A N/A -4.28%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.28% -5.54% 11.52% -10.66% 3.95% -2.29% 2.57% N/A

ความผันผวนกองทุน 14.52% 15.19% 16.28% N/A N/A N/A N/A 16.96%

ความผันผวนดัชนีชีวัด 13.92% 14.17% 17.53% N/A N/A N/A N/A 17.65%

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 97.25

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.63

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.88

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Taiwan Semiconductor Manufacturing 7.13

Tencent Holdings Ltd 5.28

Samsung Electronics Co Ltd 4.01

Alibaba Group Holding Ltd 3.74

CSL Ltd 3.48

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

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information 16.46

Consumer Discretionary 14.76

Financials 13.90

Others 10.69

Communication Services 9.39

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

HONG KONG 25.76

CHINA 11.88

Unclassified 11.31

AUSTRALIA 10.97

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 9.97

ที่มา: Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD 31 มีนาคม 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 86.36

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 8.85

Sharpe Ratio -0.54

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.6100% ยกเว้น

รวมค่าใช้จ่าย 3.7500% 0.0290%

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% 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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