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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุ น มี น โยบายนํ า เงิน ที่ ไ ด้ จ ากการระดมทุ น ไปลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น Principal China-India-Indonesia
Opportunities Fund เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนทีจ่ ดั ตัง้ หรือมีธุรกิจหลักในประเทศ
จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะกลางถึงระยะยาว หุน้ ทีจ่ ะลงทุนส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั ขนาดกลางและ
ใหญ่ ท่ี มีโ อกาสเติ บ โตสู ง ท่ ามกลางการเติ บ โตของประเทศจี น อิน เดีย และอิน โดนี เซี ย กองทุ น Principal China-IndiaIndonesia Opportunities Fund จะลงทุน ประมาณ 70% ถึง 98% ของมู ลค่ าสิน ทรัพ ย์ สุท ธิของกองทุ น ในหุ้น ที่จดั ตัง้ หรือ มี
ธุรกิจหลักในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย และอย่างน้อย 2% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในสินทรัพย์ที่มสี ภาพคล่องเพื่อ
รักษาสภาพคล่องของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนของกองขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของผู้จดั การกองทุนบนมุมมองเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุน Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และนํ าเงินไปลงทุ นในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้
กองทุนมี net exposure ในหน่ วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มอี ายุไม่เกิน 1 ปี โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษทั จัดการอาจจะ
ลงทุ น ในเงิน ฝากต่ างประเทศ รวมทัง้ ลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ หรือทรัพ ย์ สิน อื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุ ไว้ใ น
โครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุ นอาจลงทุน ในสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย น ตามดุ ลยพินิจ ของ
ผู้จดั การกองทุ น ทัง้ นี้ จะไม่ ลงทุ นในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ที่มีล ักษณะของสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้ าแฝง (structured note)
รวมถึงตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ตํ่ ากว่าที่ส ามารถลงทุ นได้ (non-investment
grade) และตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
* กองทุนหลักเปลี่ยนชื่อกองทุนจาก CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund เป็ น Principal ChinaIndia-Indonesia Opportunities Fund มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 ส.ค.2563 เป็ นต้นไป
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทน
เทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทวไป
ั่
- ผูท้ ตี่ อ้ งการหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและรับความ
เสีย่ งของการลงทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

-

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความ
เสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจ
ทําให้ไม่บ รรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุน จะลงทุ น (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่
หลักทรัพย์ทลี่ งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือ
ศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุน้ อื่นๆไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือ ตํ่ากว่าที่สามารลงทุนได้ ตราสารที่ไม่ได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ และหุน้ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกินกว่าทีหลักเกณฑ์ทปี่ ระเทศไทยกําหนด รวมถึงลงทุนใน
หลักทรัพ ย์ หรือตราสารตามผู้ออกแต่ ละราย รวมกันแล้วเกิน กว่าทีห่ ลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยกํ าหนด อย่ างไรก็ตาม บริษัท
จัดการจะควบคุมสัดส่วนดังกล่าวให้เป็ นไปตามทีเ่ กณฑ์ไทยกําหนด
เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) หรือ ที่ ไม่ มี การจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ (Unrated Bond) ซึ่ง ตราสารดังกล่ าวอาจไม่ ส ามารถชํ าระคืน เงิน ต้ น และ
ดอกเบี้ยตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผลู้ งทุน
ขาดทุนจากการลงทุนได้
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
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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 )
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Principal Daily China-India-Indo Equity Fund

Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund:
98.46
CIMBCII MK
สินทรัพย์อ่นื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)
หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-0.09

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Housing Development Finance

6.02

SEA LTD

5.33

Tencent Hldg Ltd

4.83

Bank Rakyat Indonesia

4.77

Reliance Industries Ltd

4.54

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็ นอัตราเฉพาะทีป่ ระมาณการได้เท่านัน้ ส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจริงเป็ นอัตราที่
รวมทัง้ ทีป่ ระมาณการได้และประมาณการไม่ได้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทมี่ กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน
บริษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ร้อยละ 1.50

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี MSCI China + MSCI India + MSCI Indonesia เฉลี่ยในอัตราส่วนที่เท่ ากัน โดยอัตราผลตอบแทน
เฉลีย่ ข้างต้น จะปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่ คาํ นวณ
ผลตอบแทน

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -36.15%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 14.95% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 8.40% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Asia Pacific Ex Japan
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

10ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

8.70%

-4.58%

95

0.46%

25

8.70%

25

8.40%

75

6.05%

95

6.03%

50

3.40%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั

12.04% -2.26%

75

3.82%

5

12.04%

25

10.20%

50

8.30%

50

6.38%

50

3.43%

ความผันผวนของกองทุน

16.14% 13.44%

75

15.33%

75

16.14%

50

16.80%

50

14.95%

25

13.78%

50

16.38%

ความผันผวนของตัวชี้วดั

14.34% 14.05%

75

14.64%

50

14.34%

25

16.87%

50

15.21%

50

14.72%

50

17.71%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
16 พฤศจิกายน 2553
ไม่กําหนด
1,500 ล้านบาท (ปั จจุบนั 22.14 ล้านบาท)

PTR

1.0603

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

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

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
่ ้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ การปรับขัน้ ตํา่ การสังซื
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันคํานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (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.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 16 พฤศจิกายน 2553
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซีย ทีม่ ุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียน
ในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ซึ่งความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุนเป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความมั ่นคงทางเศรษฐกิจ ความ
ขัดแย้งทางสังคม ความเสีย่ งด้านการเมืองการปกครอง ข้อจํากัดด้านกฎหมายในประเทศทีก่ องทุนไปลงทุน ซึ่งอาจมีผลต่อผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รบั โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุน้ ในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ซึ่งอาจมีความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1) ความเสีย่ งทางด้านเศรษฐกิจ
ประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็ นกลุ่มประเทศทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต้นๆของโลกในช่วงทีผ่ ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากการส่งออก ดังนัน้ เศรษฐกิจจึงมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อปกป้ อง
ผลผลิตภายในประเทศของตน นอกจากนี้การดําเนินนโยบายค่าเงินของแต่ละประเทศเพื่อให้เกิดผลดีต่อการส่งออกของประเทศตน
และการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจ อาจจะมีผลต่อผลตอบแทนทีก่ องทุนจะได้รบั ด้วย
2) ความเสีย่ งทางด้านสังคม
ประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็ นกลุ่มประเทศทีม่ จี ํานวนประชากรมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งโลก จึงมีความแตกต่างด้านสังคมมาก
ประเทศอินเดียเป็ นแหล่งกําเนิดของศาสนาทีส่ ําคัญหลายศาสนา มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ชนชัน้ การนับถือศาสนา จีนเป็ น
ประเทศทีม่ พี นื้ ทีข่ นาดใหญ่ และอินโดนีเซียเป็ นประเทศทีม่ หี มู่เกาะจํานวนมาก ทําให้มคี วามแตกต่างของคนในสังคมทีอ่ าศัยอยู่ใน
ท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนี้ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็ นประเทศทีใ่ หญ่และกําลังพัฒนาจึงทําให้การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคไม่ทวถึ
ั ่ ง และการกระจายรายได้ไม่สมดุลจากการมีช่องว่างทางรายได้สูง ปั จจัยความแตกต่างดังกล่าวและความเลื่อมลํ้า
ทางสังคมอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนได้
3) ความเสีย่ งทางด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการเมืองการปกครอง ประเทศจีนมีการปกครองในระบอบสังคมนิยม จึงอาจมีกฎหมายทีจ่ ํากัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และ
นักลงทุน มากกว่าประเทศทีป่ กครองในระบอบประชาธิปไตย ส่วนประเทศอินเดียและอินโดนีเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
มีประธานาธิบดีเป็ นประมุข ประเทศอินโดนีเซียมีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อิทธิพลทางศาสนาจึงอาจมีผลต่อกฎหมาย
การปกครองของประเทศ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกับประเทศอื่นที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม และอาจมีผลต่อข้อจํากัดการลงทุน เช่น
การคิดดอกเบี้ยจะขัดต่อความเชื่อทางศาสนาอิสลาม ดังนัน้ การประกอบธุรกิจธนาคารจึงต้องปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาอิสลามด้วย
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนไดลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละ
ประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
เกิดจากผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้
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ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากตราสารทีก่ องทุนลงทุนเป็ นตราสารทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ
ลงทุนเป็ นสกุลเงินริงกิตประเทศมาเลเซีย (THB-USD-MYR) จึงมีความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทัง้
2 สกุล ส่งผลให้เงินต้นและอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนด้วย
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนื้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ 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 ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีส่ ูง
ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
ข้อมูลกองทุนหลัก กองทุน Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund*
ประเภท : กองทุนตราสารทุน
สกุลเงิ นของกองทุน : Ringgit Malaysia
Trustee : Universal Trustee (Malaysia) Berhad
Website : http://www.principal.com.my/
วันจัดตัง้ กองทุน : 10 กุมภาพันธ์ 2553
Marketing Agency : Principle Asset Management Berhad
กองทุน Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ และ ไม่ใช่กองทุนรวมประเภท
เฮ็ดจ์ฟันด์ ทีม่ หี น่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations
of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ทีม่ ุ่งลงทุนในหุน้ ขนาดใหญ่ของประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย
นโยบายการลงทุน :
กองทุนมุ่งเน้นลงทุนในหุน้ จดทะเบียนทีจ่ ดั ตัง้ หรือมีธุรกิจหลักในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะ
กลางถึงระยะยาว หุน้ ทีจ่ ะลงทุนในส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั ขนาดกลางถึงระยะยาว หุน้ ทีท่ จี่ ะลงทุนส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั ขนาดกลาง
และใหญ่มโี อกาสเติบโตสูง ท่ามกลางการเติบโตของประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย
* กองทุนหลักเปลี่ยนชื่อกองทุนจาก CIMB-Principal China-India-Indonesia Equity Fund เป็ น Principal China-IndiaIndonesia Opportunities Fund มีผลตัง้ แต่ วนั ที่ 6 ส.ค.2563 เป็ นต้นไป
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