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กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่ำ ทริกเกอร ์6M1 
Principal China Trigger 6M1 Fund 

 
PRINCIPAL CHTG6M1 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม , Trigger Fund , 

กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 
กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous 

นโยบำยและกลยทุธก์ำรลงทนุ 

• กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงนิฝาก และ/หรอื
ตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนในแต่ละหลกัทรพัย์ได้
ตัง้แต่ 0-100% ของ NAV 

• หลกัทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุนขา้งต้นเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่จดทะเบยีนซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัย์ประเทศจีน มีธุรกิจหลกัหรือที่ได้รบัผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกจิของ
ประเทศจีน และ/หรือหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิของผู้ประกอบการจีนที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ประเทศอื่น  

• สดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
• ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน

การบรหิารการลงทุน (EPM) และ/หรอื Structured Note  
• กลยุทธ์ในกำรบริหำรจดักำรลงทุน  

มุ่งหวงัใหไ้ดผ้ลตอบแทนตามเป้าหมาย (Trigger Fund) 
(ศกึษารายระเอยีดเพิม่เตมิในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม) 

 

 
 

ระดบัควำมเส่ียง 

ต ำ่                                                          สูง 

เส่ียงสูง 
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรพัยส์นิทางเลอืก และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
ทีส่ านักงาน ก.ล.ต.เหน็ชอบ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกวา่ รอ้ยละ 80 ของ 
NAV  

ข้อมูลกองทุน 

วนัจดทะเบียนกองทุน   วนัที ่2 กนัยายน 2555 

วนัเร่ิมต้น class             N/A 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   ไม่จ่าย 
อำยุกองทุน    N/A 

ผู้จดักำรกองทุน 
คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์  วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณปัญชรสัมิ ์สวีราภรณ์สกลุ, CFA     วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนและดชันีช้ีวดัย้อนหลงั 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) 

 

*ผลตอบแทนทีม่อีายุเกนิหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
**ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ดชันีช้ีวดั 
ดชันี MSCI All China Net Total Return USD Index 100% (ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนั
ความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลบาท ณ วันที่ลงทุนตามสดัส่วนการท า
สญัญาป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 85 และ ปรบัด้วยอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทนตามสดัส่วนที่ไม่ได้ท า
สญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 15) 

 
ค ำเตือน 
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 
• ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงาน

ในอนาคต 
• ผูล้งทุนไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่วงเวลา 6 เดอืนแรกได ้

 

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ไดร้บัการรบัรอง CAC 
จดัอนัดบักองทุน Morningstar  

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปักหมุด (%ต่อปี) 

ยงัไม่มขีอ้มลูผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 

ยงัไม่มขีอ้มลูผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 

 

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่องมือ
บริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องได้
ในหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ 

หนังสือช้ีชวนฉบบัเต็ม 
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วนัท ำกำรซ้ือ : IPO: 23 - 31 สงิหาคม 2565  
       หลงั IPO: ไม่ม ี

เวลำท ำกำร : ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
กำรซ้ือครัง้แรกขัน้ต ำ่ :  1,000 บาท 
กำรซ้ือครัง้ถดัไปขัน้ต ำ่ :  ไม่ก าหนด 

วนัท ำกำรขำยคืน :  
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ครัง้ที่ 1 เมื่อกองทุนมมีลูค่าไม่ต ่ากว่า 10.30 บาท และบรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอื
ตราสารสภาพคล่องในสกุลเงนิบาทได้เพยีงพอเพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามที่ระบุใน
โครงการ ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่ตราไว้  (10 
บาท) (หรอืเท่ากบั 0.30 บาท/หน่วย) ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (เพยีงครัง้เดยีว) 
ครัง้ที ่2 เมื่อเกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน คอื  
(1) เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.65 บาท และ 
(2) บรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องในสกุลเงนิบาทไดเ้พยีงพอเพื่อ

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ 
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามปกต ิ
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใน 6 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนกองทุน 
กรณีทีไ่ม่เกดิเหตุตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน ภายใน 6 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ
เป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอกีครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบ
ก าหนดระยะเวลา 6 เดอืนแรก  
เวลำท ำกำร : ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 
กำรขำยคืนขัน้ต ำ่ :  ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ต ำ่ :  ไม่ก าหนด 
ระยะเวลำกำรรบัเงินค่ำขำยคืน : 
กรณกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (ประกาศ NAV T+2, คนืเงนิ T+6) โดยจะน าเงนิคา่ขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิ
ฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้(ธนาคาร CIMBT เวลา 
11.30 น., ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.) 
กรณกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวไปซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY ทัง้จ านวน  

*โปรดศกึษารายระเอยีดเพิม่เตมิในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
 

หมายเหตุ ................................................................................................................................... 

Maximum Drawdown : N/A 
Recovering Period : N/A 
FX Hedging : N/A 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทุน : N/A 
Sharpe Ratio : N/A 
Alpha : N/A 
Beta : N/A 
Tracking Error : N/A 
อำยุเฉลี่ยของตรำสำรหน้ี : N/A 
Yield to Maturity : N/A 

ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เกบ็จริง 
กำรจดักำร 2.14% 1.605% 
รวมค่ำใช้จ่ำย 6.22% 1.7441% 

 หมายเหตุ : ในระยะเวลา 6 เดอืน แรกนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจดัการในอตัรารอ้ยละ (ต่อปี) ของ
มลูคา่ทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ย
ของกองทุนทัง้จ านวนในวนัทีถ่กูเรยีกเกบ็ และจะเรยีกเกบ็จากกองทุนภายใน
ระยะเวลาไมเ่กนิ 90 วนันับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน  
กรณีทีไ่มเ่กดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน ภายใน 6 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีน
ทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจดัการในอตัรา
รอ้ยละ (ต่อปี) ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จรงิเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบักลยุทธห์รอืค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ 
*โปรดศกึษารายระเอยีดเพิม่เตมิในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
 

ประเทศ % ของ NAV 

จีน 80 - 100 
 

ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เกบ็จริง 
กำรขำย 2.14% 1.07% 
กำรรบัซื้อคืน 1.07% ยกเวน้ 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ 2.14% 1.07% 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.07% ยกเวน้ 
กำรโอนหน่วย ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ จ่ายตามจรงิ 

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนยีมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตาม
มลูคา่การซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต โดยจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนมกีารเปลีย่นแปลงผ่านช่องทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กำรซื้อหน่วยลงทุน 
 

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV) 

กำรจดัสรรกำรลงทุนในกลุม่อตุสำหกรรม 5 อนัดบัแรก 

กำรจดัสรรกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 5 อนัดบัแรก 

 
ยงัไม่มขีอ้มลูการจดัสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 
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ค ำอธิบำย 

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั (หรอืตัง้แต่จดัตัง้กองทุนกรณีที่ยงัไม่ครบ 5 ปี) โดยวดัจากระดบั NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต ่าสุดในช่วงที่ 
NAV ต่อหน่วยปรบัตวัลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นขอ้มลูทีช่่วยใหท้ราบถงึความเสีย่งทีอ่าจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตวั เพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้ล้งทุนทราบถงึระยะเวลาตัง้แต่การขาดทุนสงูสุดจนถงึระยะเวลาทีฟ้ื่นกลบัมาทีเ่งนิทุนเริม่ต้นใชร้ะยะเวลานานเท่าใด 

FX Hedging เปอรเ์ซน็ต์ของการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน ความถีข่องการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อหลกัทรพัยก์บัผลรวมของมลูค่าการขาย
หลกัทรพัย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดยีวกนั กองทุนรวมที่มคี่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลกัทรพัย์บ่อยครัง้ของผู้จดัการ
กองทุนและท าใหม้ตีน้ทุนการซื้อขายหลกัทรพัยท์ีส่งู จงึตอ้งพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมนิความคุม้ค่าของการซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าว 

Sharpe Ratio อตัราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิม่ของกองทุนรวมเปรยีบเทยีบกบัความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนของกองทุ นรวมกบัอตัราผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง (risk-free rate) เปรยีบเทยีบกบัค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รบัเพิม่ขึ้นเพื่อชดเชยกบัความเสี่ยงที่
กองทุนรวมรบัมา โดยกองทุนรวมทีม่คี่า Sharpe Ratio สงูกว่าจะเป็นกองทุนทีม่ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการลงทุนทีด่กีว่า เนื่องจากไดร้บัผลตอบแทนส่วนเพิม่ทีส่งูกว่าภายใต้ระดบัความเสีย่งเดยีวกนั 

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกนิของกองทุนรวมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัดชันีชี้วดั (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดชันีชี้วดั ซึ่งเป็นผลจากประสทิธภิาพของผู้จดัการ
กองทุนในการคดัเลอืกหรอืหาจงัหวะเขา้ลงทุนในหลกัทรพัยไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

Beta ระดบัและทศิทางการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลกัทรพัย์ในพอร์ตการลงทุนมกีาร
เปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลกัทรพัย์ในพอร์ตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทน
มากกว่าการเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรพัยข์องตลาด 

Tracking Error อตัราผลตอบแทนของกองทุนมปีระสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชี้วดั โดยหาก tracking error ต ่า หมายถงึกองทุนรวมมปีระสทิธภิาพในการสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัดชันีชีว้ดั กองทุนรวมที่
มคี่า tracking error สงู จะมอีตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ห่างจากดชันีชีว้ดัมากขึน้ 

Yield to Maturity อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถอืจนครบก าหนดอายุ ซึง่ค านวณจากดอกเบี้ยทีจ่ะได้รบัในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงนิตน้ทีจ่ะไดร้บัคนื น ามาคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดย
ใช้วดัอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็น
เปอรเ์ซน็ต์ต่อปี จงึสามารถน าไปใชเ้ปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ทีม่นีโยบายถอืครองตราสารหนี้จนครบก าหนดอายุและมลีกัษณะการลงทุนทีใ่กลเ้คยีงกนัได ้

สดัส่วนประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน  
 

กำรลงทุนตำมอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (%) 

ยงัไม่มกีารลงทุนในตราสารหนี้ 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
44 อำคำร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวง ลมุพินี เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9500 เวบ็ไซต์: www.principal.th 

กำรลงทุนในกองทุนอ่ืนท่ีลงทนุเกิน 20% ของ NAV 

ช่ือกองทุน : iShares MSCI China ETF   ISIN code: US46429B6719 

      Bloomberg code: MCHI US 
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