
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี      30 เมษายน 2566 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี 
Principal China Technology Fund 

30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL CHTECH 
ระดับความเส่ียง 6 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน  
   (Fund of Funds) 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ  28 พฤษภาคม 2564 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ มี 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 960.48 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย   
 ชนดิสะสมมูลค่า 5.1664 บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงด้านตลาด      
  2. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน 

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง      
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 

  5. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะ   
   ของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

นโยบายจ่ายเงินปนัผล ไม่มี 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที ่ Technology Equity 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
  ถึงเวลา 12.00 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือ  
 ชนดิสะสมมูลค่า 1,000 บาท 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
   ถึงเวลา 12.00 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํา่  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุน (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.) 

…………………………………………………………………………………… 
 
 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน 
Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศจีน หรือบริษทัท่ีมีการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศจีน หรือบริษัทท่ีมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศจีนท่ีมีการ
ทําธุรกิจท่ีหรือได้รับประโยชน์จากธุรกจิท่ีเกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ี
เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยี โดยรวมถึงอนิเตอร์เน็ตซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถอื 
(Mobile), Fintech, ระบบคลาวด์, E-Commerce หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
ดิจิทัลต่างๆและ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดท่ี
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนท่ีบริษัทจัดการเหน็ว่าเหมาะสม โดย
กองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ใน
สัดสว่นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศจะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน  
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน อัตราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืน

หน่วยลงทุน 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 
ในทํานองเดียวกนัไว้แล้ว 
…………………………………………………………………………………… 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.486%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.035%) 
นายทะเบียน   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.297%) 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ**   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 0.093%)*** 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 1.911%)*** 
*ข้อมูล 28 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษมูีลคา่เพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แลว้ 
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อ  
   ขายหลักทรัพย์ 
***เพดานคา่ใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้เท่าน้ัน  
   ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จริงเป็นอตัราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้และประมาณ 
   การไม่ได้ 
……………………………………………………………………………… 
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หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ   
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมรับหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 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 

 

1. Exchange Traded Fund - Equity - HK   
  Dollar 62.85% 
2. Exchange Traded Fund - Equity - US  
   Dollar 35.80% 
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.01% 
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -1.66% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
ISHARES ASIA TRUST HANG SENG TECH ETF :  
3067 HK 62.85 

KRANESHARES TR SSE STAR MRKT 50 : KSTR US 35.80 
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)  -1.66 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ   
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

      ผลการดาํเนินงานยอ้นหลัง 
 YTD 3 เดือน 6 เดอืน 1 ป1ี    3 ป1ี     5 ป1ี ตั้งแตจ่ดัตั้งกองทนุ1 

CHTECH-A (%) -2.78 -10.01 22.75 -10.89 n/a n/a -29.13 
Benchmark (%) -0.39 -8.87 29.42 -5.59 n/a n/a -26.16 
Information Ratio2 -1.25 -0.85 -0.68 -0.39 n/a n/a -0.34 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 27.25 28.27 33.63 34.67 n/a n/a 36.58 
1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยง  
*เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ : HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5%  + HSTECHN Index 10.5%  + STAR50NR USD Index adjusted with 
FX hedging cost 25.5% + STAR50NR USD Index 4.5% (source: Bloomberg ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566) มีผลต้ังแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กอ่น
หน้าน้ันใช้ benchmark HSTECHN Index 35% + HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 35% + STAR50NR USD Index 15%  + 
STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 15% (28 พฤษภาคม 2564 – 3 มกราคม 2565) 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดังน้ัน  

ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน 
• เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ 

ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 

 
 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี

Principal China Technology Fund ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL CHTECH-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน, Fund of Funds

กลุ่มกองทุนรวม : Technology Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) 
ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตังในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีการดําเนิน
ธุรกิจในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศจีนที่มีการทําธุรกิจที่หรือได้รับ
ประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยรวมถึงอินเตอร์เน็ตซึ่ง
รวมถึงโทรศัพท์มือถือ (Mobile), Fintech, ระบบคลาวด์, E-Commerce หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับดิจิทัลต่างๆ
และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนที่บริษัท
จัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2กองทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่า
ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด (active management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันเริ่มต้น class วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 1 ปี 10 เดือน 23 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 28 พฤษภาคม 2564

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 28 พฤษภาคม 2564

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
1) Hang Seng TECH Net Total Return Index ในสกุลเงิน HKD ใน
อัตราส่วนร้อยละ 70 (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก
เปลี่ยนในสกุล HKD เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนตามสัด
ส่วนการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ
ร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ 
วันที่ คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)
2) SSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total 
Return Index ในสกุลเงิน USD ในอัตราส่วนร้อยละ 30 (ปรับด้วยต้น
ทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุล HKD เพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนตามสัดส่วนการทําสัญญาป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลก
เปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่ คํานวณผลตอบแทน 
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 -2.78% -10.01% 22.75% -10.89% N/A N/A N/A -29.13%

ดัชนีชีวัด* -0.39% -8.87% 29.42% -5.59% N/A N/A N/A -26.16%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 13.25% -0.22% 6.25% -15.35% 1.48% 2.23% N/A N/A

ความผันผวนกองทุน 27.25% 28.27% 33.63% 34.67% N/A N/A N/A 36.58%

ความผันผวนดัชนีชีวัด 29.22% 30.61% 35.77% 34.93% N/A N/A N/A 37.16%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตังแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้  HSTECHN Index adjusted with FX hedging cost 59.5%  + HSTECHN Index 10.5%  + 
STAR50NR USD Index adjusted with FX hedging cost 25.5%  + STAR50NR USD Index 4.5% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar 62.85

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 35.80

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.01

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -1.66

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar : BlackRock (Singapore) 
Limited : 3067 HK

62.85

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : Krane Funds Advisors 
: KSTR US

35.80

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : 
KBANK053-8-03929-2

1.64

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : DUMMY-
HKD-CHTECH

1.37

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : DUMMY-
USD-CHTECH

0.00

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

UNIT TRUST 98.65

ธนาคาร 3.01

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -1.66

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

ดูข้อมูลเพิ่มในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 12.00 น.

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 12.00 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 -60.75

Recovering Period N/A

FX Hedging 85.92

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 16.88

Sharpe Ratio -0.96

Alpha -3.67

Beta 0.93

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400% 1.4860%

รวมค่าใช้จ่าย 6.2200% 1.9110%

หมายเหตุ ข้อมูล 28 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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
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การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : iShares Hang Seng TECH ETF ISIN code : HK0000651213

Bloomberg code: 3067 HK

ชื่อกองทุน : KraneShares SSE STAR Market 50 Index 
ETF

ISIN code : US5007676944

Bloomberg code: KSTR US

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) :  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 

สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

      แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อ

กําหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐาน

และศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตรา

สารดงักล่าว 

2.   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :  

เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนไดล้งทุนไว้ได้ เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารที่กองทุนลงทุนมี

สภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3.   ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :   

เน่ืองจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือ

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

     แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนไดม้กีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุน

อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4. ความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :  

การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูคา่ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขาย

ทํากําไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายทํากําไรในช่วงทีบ่าท

อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครือ่งมอืสําคญัในการบรหิารความ

เสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ทําไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/ หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนัความเสีย่ง

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่ง

ของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจ

ไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะใชก้าร

วเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

5.   ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

 

 



แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะกําหนดกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหม้ี

ระบบที่เหมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความ

เสีย่งดงักล่าว อาจทําให้กองทุนเสยีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนที่เพิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุน

คาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะ

ทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

6.    ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ทําให้

ไดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อกโดยบรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คงสงู และ

กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคุมระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนั

ผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม   
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