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การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียน
ในประเทศมาเลเซีย เพี ย งกองทุ น เดีย ว ซึ่ง กองทุ น หลัก (Master Fund) มีน โยบายจุ ด มุ่ ง หมายในการบริห ารจัด การ
ผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป่ ่ ุน) กองทุนจะ
ลงทุนในบริษทั จัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดําเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญีป่ ่ ุน) ในส่วน
ของบริษทั จดทะเบียน จะต้องมีการซือ้ ขายในต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดยกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนใน
หุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนทีน่ ่ าสนใจ มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ่าเสมอ มีแนวโน้มในการเติบโตสูงเมื่อเทียบ
กับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษทั ที่มศี กั ยภาพในการเติบโตทีด่ ี และผูจ้ ดั การกองทุนได้เล็งเห็นถึงการ
จ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
อย่างไรก็ตามในกรณีทต่ี ลาดตราสารทุนมีความผันผวนหรือในช่วงทีส่ ถานการณ์ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนในตราสารทุน เช่น
การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เป็ นต้น ผูจ้ ดั การกองทุนอาจปรับสัดส่วนการลงทุน ไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือ
ตราสารหนี้อ่ืนๆได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุท ธิ โดยตราสารหนี้ท่ีกองทุน ลงทุ น จะต้องได้รบั การจัด อันดับ
ความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือไม่ต่ํากว่า BBB โดย Fitch หรือเทียบเท่า S&P หรือ Moody’s โดย
ผูจ้ ดั การกองทุนจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนของตราสารที่มคี วามเสีย่ งสูง เช่น ตราสารทุน และเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในตรา
สารทีม่ สี ภาพคล่อง เช่น ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก เพื่อเป็ นการปกป้ องเงินลงทุนของกองทุน
กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนของกองทุนหลัก ดังนี้
สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 70-98 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
• สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทม
่ี สี ภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
กองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศมาเลเซียซึง่ จะส่งผลให้กองทุนมี Net Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลีย่ ในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
•

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนหลักไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ ง
ของการลงทุนในต่างประเทศได้
ผูท้ ม่ี เี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน (สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้สทุ ธิ โดยเมื่อ
รวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ หรือ กบข. แล้วไม่เกิน 5 แสนบาท) หรือยังใช้สทิ ธิประโยชน์ไม่เต็มที่
ผูท้ ต่ี อ้ งการนําเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของ RMF ไปหักลดหย่อนภาษี และ ต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ต่างประเทศ
ผูท้ ต่ี อ้ งการลงทุนเพื่อเตรียมไว้สาํ หรับหลังเลิกทํางานหรือเกษียณ

่

่

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ลี งทุน และปั จจัยอื่นๆที่มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การ
กองทุน อาจทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทก่ี องทุนจะลงทุน (Security selection risk)
ซึง่ มีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ทล่ี งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
และตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุน้ อื่นๆไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือ ตํ่ากว่าทีส่ ามารลงทุนได้ ตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุน้ ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกินกว่าทีห่ ลักเกณฑ์ทป่ี ระเทศไทยกําหนด รวมถึง
ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารตามผูอ้ อกแต่ละราย รวมกันแล้วเกินกว่าทีห่ ลักเกณฑ์ทป่ี ระเทศไทยกําหนด อย่างไรก็ตาม
บริษทั จัดการจะควบคุมสัดส่วนดังกล่าวให้เป็ นไปตามทีเ่ กณฑ์ไทยกําหนด
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทร่ี ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่สามารถนํ าหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหน่ าย จ่าย โอน จํานํ า หรือนํ าไปเป็ น
หลักประกัน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)

4

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Retirement
Mutual Fund

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund

%ของ
NAV
94.46

AIA Group Ltd

4.69

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

5.51

Samsung Electronics Co. Ltd

3.90

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) USD

0.03

HDFC Bank Ltd

3.72

Link REIT

3.42

Taiwan Semiconducter Manuf

3.25

ชื่อทรัพย์สิน

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan โดยอัตราผลตอบแทนจะปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -22.01%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 11.25% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 6.60% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Asia Pacific Ex Japan
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

11.17% 1.46%

25

11.17%

25

-1.54%

25

7.09%

50

4.45%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
6.14% -2.72%
ควาผันผวนของกองทุน 8.19% 7.81%
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 10.12% 9.85%

75
5
25

6.14%
8.19%
10.12%

75
5
25

-6.42%
11.08%
12.10%

75
5
5

5.87%
11.38%
10.77%

50
25
25

2.93%
11.25%
12.93%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
26 ธันวาคม 2557
ไม่กาํ หนด
1,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 70.04 ล้านบาท)

PTR

0.0385

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณราคา
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั T+6 คือ 6 วันทําการหลังจากวันทํารายการขาย
คืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK /
KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 23 กรกฎาคม 2553
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ผลประโยชน์
-

ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่ า SD สูง แสดงว่ากองทุ น รวมมีค วามผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซีย ทีม่ กี ารลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารที่กองทุนได�ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มสี ภาพคล่องน้ อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละ
ประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ยของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
เกิดจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร โดยผู้ออกอาจไม่สามารถชําระเงินต้นและผลตอบแทนได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนทีล่ งทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และลงทุนเป็ นสกุลเงินริงกิตประเทศ
มาเลเซีย จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่า
หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้งั แต่จดั ต้งั
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้
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ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่าํ ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีส่ งู
ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
ข้อมูลกองทุนหลัก กองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income
ชื่อ
: CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund
ประเภท
: กองทุนตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาํ หนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 9 กันยายน 2558
ประเทศที่จดทะเบียน : มาเลเซีย
สกุลเงิ นของกองทุน
: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ซื้อขาย Dealing
: ทุกวันทําการของประเทศมาเลเซีย
บริษทั จัดการลงทุน
: Principal Asset Management Berhad (3040 78-K)
Trustee
: HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T)
Benchmark
: 8% ต่อปี
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มเี สถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
(ยกเว้นประเทศญี่ป่ ุน) กองทุนจะลงทุนในบริษัทจัดตัง้ , จดทะเบียน, และ/หรือ มีการดําเนินการส่วนใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
(ยกเว้นประเทศญี่ป่ ุน) ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน จะต้องมีการซือ้ ขายในต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE ด้วยเช่นกัน โดย
กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในหุน้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลสูงและให้ผลตอบแทนทีน่ ่ าสนใจ มีการจ่ายเงินปั นผลสมํ่าเสมอ มีแนวโน้มในการ
เติบโตสูงเมือเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่มศี กั ยภาพในการเติบโตที่ดี และผู้จดั การกองทุนได้
เล็งเห็นถึงการจ่ายเงินปั นผล/ผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
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