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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชนา่-อินเดีย-อินโด อคิวิต้ี 
Principal Daily China-India-Indo Equity Fund  
30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL CII 
ระดับความเส่ียง 6 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
   ประเภท Feeder Fund 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 16 พฤศจิกายน 2553 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ มี 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,500 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 27.04 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย 12.5795 บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงด้านตลาด      
  2. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน 

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง     
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระเงินต้น 
   และดอกเบ้ียของผู้ออกตราสาร 

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

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

…………………………………………………………………………………… 
 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนมีนโยบายนําเงินท่ีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  
Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund เพี ยงกอง ทุน
เดียวโดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนท่ีจัดต้ังหรือมีธุรกิจหลักใน 
ประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีในระยะกลางถึงระยะยาว  
หุ้นท่ีจะลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดกลางและใหญ่ท่ีมีโอกาสเติบโตสูง  
ท่ามกลางการเติบโตของประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย กองทุน Principal 
China-India-Indonesia Opportunities Fund จะลงทุนประมาณ 70%  
ถึง 98% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในหุ้นท่ีจัดต้ังหรือมีธุรกิจหลักใน 
ประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย และอย่างน้อย 2% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
ในสนิทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องเพ่ือรักษาสภาพคล่องของกองทุน โดยสัดส่วนการ 
ลงทุนของกองขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนบนมุมมองเศรษฐกิจ 
ของแต่ละประเทศ ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน  
Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund โดยเฉลี่ยในรอบปี 
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
…………………………………………………………………………………… 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน อัตราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืน

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

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.605%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์  ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.026%) 
นายทะเบียน  ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน 0.118%) 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.254%)** 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด  ไม่เกิน 2.92% (ปัจจุบัน 2.003%)** 
*ข้อมูล 1 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ภาษธุีรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไวแ้ล้ว 
**เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้เท่าน้ัน 

ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้ 

…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อนิเดีย-อินโด อิควิต้ี          30 เมษายน 2566
           

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถดู 
             ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี 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 

 

• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกวา่หรือน้อยกวา่เงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดังน้ัน ผู้ลงทุนควร

ลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจ

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

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

1. Unit Trust Foreign Equity-Malaysian     
  Ringitt 98.62% 
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.53% 
3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)  
   -0.15% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund: 
CIMBCII MK 

98.62 

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.15 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ 
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

  ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 
 YTD 3 เดือน 6 เดอืน 1 ป1ี    3 ป1ี 5 ป1ี 10 ป1ี ตั้งแตจ่ดัตั้งกองทนุ1 

CII (%) 0.16 1.27 -4.58 -8.56 6.46 0.58 3.00 1.86 
Benchmark (%) 1.88 2.77 1.50 -2.55 12.44 4.55 5.29 2.92 
Information Ratio2 -1.20 -1.32 -2.05 -0.80 -0.61 -0.46 -0.30 -0.15 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 11.62 12.47 10.96 13.74 10.85 15.07 13.09 16.24 
1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับ ความเสี่ยง 
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใช้ : M7CN Index (THB) 33.33% + M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%  
(source: Bloomberg ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566)  
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี

Principal Daily China-India-Indo Equity Fund  (PRINCIPAL CII)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal China-India-
Indonesia Opportunities Fund เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งหรือมีธุรกิจหลักในประเทศ
จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงระยะยาว หุ้นที่จะลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท
ขนาดกลางและใหญ่ที่มีโอกาสเติบโตสูง ท่ามกลางการเติบโตของประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (ศึกษาราย
ละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund  (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้
ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active 
Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 12 ปี 6 เดือน 13 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 16 พฤศจิกายน 2553

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI China + MSCI India + MSCI Indonesia เฉลี่ยในอัตรา
ส่วนที่เท่ากัน โดยอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยข้างต้น จะปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็น
สกุลบาท ณ วันที่คํานวณ ผลตอบแทน

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 0.16% 1.27% -4.58% -8.56% 6.46% 0.58% 3.00% 1.86%

ดัชนีชี้วัด* 1.88% 2.77% 1.50% -2.55% 12.44% 4.55% 5.29% 2.92%

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

ความผันผวนกองทุน 11.62% 12.47% 10.96% 13.74% 10.85% 15.07% 13.09% 16.24%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 11.13% 11.71% 11.98% 13.60% 11.57% 15.10% 13.60% 17.49%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปใช้ M7CN Index (THB) 33.33% M7IN Index (THB) 33.33% + M7ID Index (THB) 33.33%

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-Malaysian Ringitt 98.62

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.53

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.15

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Bank Central Asia 8.10

Tencent Holding Ltd 6.63

Bank Rakyat Indonesia 6.15

Alibaba Group Holding Ltd 4.69

Bank Mandiri 3.23

ที่มา: Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund 31 มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Financials 31.60

Consumer Discretionary 19.23

Others 11.13

Communication Services 11.01

Materials 5.56

ที่มา: Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund 31 มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

INDIA 30.65

INDONESIA 30.34

HONG KONG 19.50

CHINA 6.38

CAYMAN ISLANDS 4.63

ที่มา: Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund 31 มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
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 -33.02

Recovering Period 0 ปี 7 เดือน 

FX Hedging 0.00

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 12.73

Sharpe Ratio 0.58

Alpha -5.58

Beta 0.81

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.6100% 1.6050%

รวมค่าใช้จ่าย 2.9200% 2.0030%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

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 : Principal China-India-Indonesia 
Opportunities Fund

ISIN code : MYU1000DK000

Bloomberg code: CIMBCII MK

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
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 เน่ืองจากความผนัผวน

ของปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น อตัราดอกเบีย้ ดชันีอา้งองิ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ส่งผลใหร้าคาของตราสารต่างประเทศ 

เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principal Asset Management ประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน Principal China-India-Indonesia 

Opportunities Fund จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆในประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี ซึง่

จะเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกจิประเทศใดประเทศหน่ึง 

   2.    ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซยี ที่มุ่งเน้นลงทุน

ในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี  ซึ่งความเสีย่งของประเทศที่ลงทุนเป็นความเสีย่งทีเ่กดิ

จากความมัน่คงทางเศรษฐกจิ ความขดัแยง้ทางสงัคม ความเสีย่งดา้นการเมอืงการปกครอง ขอ้จํากดัดา้นกฎหมายในประเทศทีก่องทุนไปลงทุน 

ซึ่งอาจมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั โดยกองทุนหลกัเน้นลงทุนในหุ้นในประเทศจนี อินเดีย และอินโดนีเซยี ซึ่งอาจมีความเสีย่งที่

เกีย่วขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ความเสีย่งทางดา้นเศรษฐกจิ 

ประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี เป็นกลุ่มประเทศทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิอยู่ในระดบัต้นๆของโลกในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหน่ึงมา

จากการส่งออก ดงันัน้ เศรษฐกจิจงึมคีวามอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกจิโลก รวมถงึการกดีกนัทางการคา้ระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลผลติ

ภายในประเทศของตน นอกจากน้ีการดําเนินนโยบายค่าเงนิของแต่ละประเทศเพื่อให้เกดิผลดต่ีอการส่งออกของประเทศตน และการ

ปรบัเปลีย่นนโยบายดา้นเศรษฐกจิ อาจจะมผีลต่อผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดร้บัดว้ย 

2.2   ความเสีย่งทางดา้นสงัคม 

ประเทศจนี อนิเดยี และอนิโดนีเซยี เป็นกลุ่มประเทศทีม่จํีานวนประชากรมากทีส่ดุแห่งหน่ึงโลก จงึมคีวามแตกต่างดา้นสงัคมมาก ประเทศ

อนิเดยีเป็นแหล่งกําเนิดของศาสนาที่สาํคญัหลายศาสนา มคีวามแตกต่างดา้นเชื้อชาต ิชนชัน้ การนับถอืศาสนา จนีเป็นประเทศทีม่พีืน้ที่

ขนาดใหญ่ และอนิโดนีเซยีเป็นประเทศที่มหีมู่เกาะจํานวนมาก ทําให้มคีวามแตกต่างของคนในสงัคมที่อาศยัอยู่ในท้องถิน่ที่แตกต่างกนั 

นอกจากน้ี จีน อินเดีย และอินโดนีเซยี เป็นประเทศที่ใหญ่และกําลงัพฒันาจึงทําให้การพฒันาระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง และการ

กระจายรายได้ไม่สมดุลจากการมช่ีองว่างทางรายไดสู้ง ปัจจยัความแตกต่างดงักล่าวและความเลื่อมลํ้าทางสงัคมอาจก่อให้เกดิความ

ขดัแยง้ทางสงัคมซึง่อาจจะส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนได ้

         2.3   ความเสีย่งทางดา้นการเมอืงการปกครอง 

ด้านการเมอืงการปกครอง ประเทศจนีมกีารปกครองในระบอบสงัคมนิยม จงึอาจมกีฎหมายทีจํ่ากดัสทิธ ิเสรภีาพของประชาชน และนัก

ลงทุน มากกว่าประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส่วนประเทศอนิเดยีและอนิโดนีเซยีมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มี

ประธานาธบิดเีป็นประมุข ประเทศอนิโดนีเซยีมปีระชาชนส่วนใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม อทิธพิลทางศาสนาจงึอาจมผีลต่อกฎหมายการ

ปกครองของประเทศ ซึ่งอาจมคีวามแตกต่างกบัประเทศอื่นที่ไม่ไดนั้บถอืศาสนาอสิลาม และอาจมผีลต่อขอ้จํากดัการลงทุน เช่น การคดิ

ดอกเบีย้จะขดัต่อความเชื่อทางศาสนาอสิลาม ดงันัน้ การประกอบธุรกจิธนาคารจงึตอ้งปฏบิตัติามหลกัศาสนาอสิลามดว้ย 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principal Asset  Management  ประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน Principal China-India-Indonesia 

Opportunities Fund ได้มกีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางด้านการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม สภาวะการลงทุน ของประเทศที่ลงทุนทัง้ประเทศจนี 

อนิเดยี และอนิโดนีเซยี อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

 3.    ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายตราสารทีก่องทุนไดลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสาร

ไดแ้ต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารทีม่สีภาพคล่องน้อย ทัง้น้ีสภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่กบัสภาพ

ขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : Principal Asset Management ประเทศมาเลเซยีซึ่งเป็นผูบ้รหิารกองทุน Principal China-India-Indonesia 

Opportunities Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

 4.    ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระเงินต้นและดอกเบ้ียของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกดิจากผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่าย

คนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : เน่ืองจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ไชน่า-อนิเดยี-อนิโดนีเซยี อคิวติี้ จะลงทุนในตราสารหน้ีเป็นส่วนน้อย 

และเป็นไปเพื่อการดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุน ชําระค่าใช้จ่าย หรอืรกัษาสภาพคล่อง โดยก่อนลงทุน บรษิทัจดัการจะวเิคราะหม์คีวาม



เสีย่งเกี่ยวกบัความสามารถในการชําระหน้ี ของผูอ้อกตราสารอย่างละเอยีด และพจิารณาลงทุนเฉพาะในตราสารหน้ีที่มคีุณภาพเพื่อลดความ

เสีย่งในส่วนน้ี 

5.  ความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากตราสารทีก่องทุนลงทุนเป็นตราสารทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยน

สกุลเงนิบาทเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั และลงทุนเป็นสกลุเงนิรงิกติประเทศมาเลเซยี (THBUSDMYR) จงึมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจากความผนั

ผวนของอตัราแลกเปลีย่นของสกุลเงนิทัง้ 2 สกุล ส่งผลใหเ้งนิตน้และอตัราผลตอบแทนในรูปเงนิบาทผนัผวนดว้ย 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโดนีเซยี อคิวติี้ และกองทุนหลกัทีล่งทุน ไดแ้ก่ Principal China-

India-Indonesia Opportunities Fund อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน

ตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งใน

ส่วนน้ี 

6.  ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่า

หลกัทรพัย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําให้สนิทรพัย์มคีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนใน

หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความ

เสี่ยงเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําให้กองทุนเสยีโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีาร

เปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักลา่ว 

ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์
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