
กองทุนเป ดพรินซิเพิล อิควิตี" ดิวิเดนด์ อินคัม          30 มิถุนายน 2563 

กองทุนเป ดพรินซิเพิล อิควิตี" ดิวิเดนด์ อินคัม 

30 มิถนุายน 2563 

ข้อมูลกองทุน 

ชื#อย่อ PRINCIPAL iDIV 

ระดับความเสี#ยง 6 (เสี#ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทนุ 

วันที#จดทะเบียนกองทุน  29 พฤษภาคม 2555 

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่ม ี

การป$องกนัความเสี#ยงจาก ไม่ม ี

อัตราแลกเปลี#ยน     

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท 

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 330.00 ล้านบาท 

ป%จจุบัน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย   

 ชนิดสะสมมูลค่า 14.9071 บาท 

 ชนิดจ่ายเงินป%นผล 8.2152 บาท   

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน 15.1904 บาท 

 อัตโนมัต ิ

 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 14.9080 บาท 

ความเสี#ยงที#เกี#ยวข้อง 1. ความเสี#ยงจากการดําเนินงาน  

2. ความเสี#ยงจากความสามารถในการชาํระหนี"ของผู ้
   ออกตราสาร 

  3. ความเสี#ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 
  4. ความเสี#ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 
  5. ความเสี#ยงจากอัตราดอกเบี"ย 

  6. ความเสี#ยงจากการทาํสัญญาซื"อขายล่วงหน้า 
นโยบายจ่ายเงินป%นผล พิจารณาจ่ายไม่เกินป$ละ 12 ครั"ง  
  (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป%นผล)  
  ทั งนี  โปรดศึกษารายละเอียดเงื"อนไขการจ่ายเงิน   

ป#นผลเพิ" มเติมในหนงัสือชี ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซิเพิล จํากัด 

ประเภทกองทุนรวมตามที# Equity General 

แสดงในข้อมูลที#ใช้เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานของกองทุน 

รวม ณ จุดขาย  

 

ข้อมูลการซื"อ/ขายหน่วยลงทุน 

วันทําการซื"อ  ทุกวันทําการ ตั"งแต่เวลาเริ#มทําการถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าขั"นตํ#าของการซื"อ  

 ชนิดสะสมมูลค่า  1,000 บาท 

 ชนิดจ่ายเงินป%นผล  1,000 บาท   

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน  1,000 บาท 

 อัตโนมัต ิ

 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1 บาท 

วันทําการขายคืน กรณีรับซื"อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ไม่เกินป$ละ 12 ครั"งโดยนําเงินไปซื"อหน่วยลงทุน
กองทุน PRINCIPAL TREASURY ทั"งจํานวน 
(เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) 
กรณีปกติ 

   ทุกวันทําการ ตั"งแต่เวลาเริ#มทําการถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าขั"นตํ#าของการขาย ไม่กําหนด 

ยอดคงเหลือขั"นตํ#า  ไม่กําหนด 

รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทาํการ (ป%จจุบัน T+3) เฉพาะบัญชี
ธนาคาร  CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ 

BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที#จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที#มีประวัติ
การจ่ายเงินป%นผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินป%นผลในอนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุน
โดยเฉลี#ยรอบป$บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี"  
1 พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัติการจ่ายเงินป%นผลในอดีต และการคาดการณ์การ

จ่ายเงินป%นผลของบริษัทในอนาคต 

2 พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการป%จจุบัน 

3 พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจาก
รายได้ที#อาจปรับตัวเพิ#มขึ"น หรือ ผลประกอบการที#ดีขึ"น หรือ ผลกําไรที#สูงขึ"น หรือ 
มีการจ่ายเงินป%นผลที#สูงขึ"น  

ทั"งนี" ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที#กําหนด 
และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที#ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
อย่างน้อยป$ละ 1 ครั"ง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี#ยวกับผลการดําเนินงานหรือฐานะ
การเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ 
(3) 

 

 

ค่าธรรมเนียมที#เรียกเก็บจากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย 

 ชนิดสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 1.07% (ป%จจุบัน 1.00%)  

 ชนิดจ่ายเงินป%นผล  ไม่เกิน 1.07% (ป%จจุบัน 1.00%)   

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไม่เกิน 1.07% (ป%จจุบัน 1.00%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรบัซื"อคืน   

 ชนิดสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)  

 ชนิดจ่ายเงินป%นผล  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)   

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี#ยน ตามเงื#อนไขการขาย และรับซื"อคืนหน่วย

ลงทุน 

*ค่าธรรมเนียมเป'นอัตราที#รวมภาษีมูลคา่เพิ#ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื#นใด 

 ในทาํนองเดียวกันไว้แล้ว 

 

ค่าธรรมเนียมที#เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อป'ของ NAV)* 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ   ไม่เกิน 2.14% (ป%จจุบัน 1.877%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   ไม่เกิน 0.11% (ป%จจุบัน 0.040%)
นายทะเบียน    

 ชนิดสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.22% (ป%จจุบัน 0.214%)  

 ชนิดจ่ายเงินป%นผล  ไม่เกิน 0.23% (ป%จจุบัน 0.214%)   

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไม่เกิน 0.23% (ป%จจุบัน 0.214%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.54% (ป%จจุบัน 0.214%) 
ค่าใช้จ่ายอื#นๆ   ไม่เกิน 2.14% (ป%จจุบัน 0.058%) 
รวมคา่ใช้จ่ายทั"งหมด   ไม่เกิน 3.21% (ป%จจุบัน 2.189%) 
*ข้อมูล 1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 63; ค่าธรรมเนยีมเป'นอัตราที#รวมภาษมีูลคา่เพิ#ม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื#นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื#อเดิมคือกองทุนเป ดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี" ดิวิเดนด์ อินคัม  

การเปลี#ยนชื#อมีผลตั"งแต่วันที# 10 มิถุนายน 2562 เป+นต้นไป 

Class A Class D Class R Class C 



กองทุนเป ดพรินซิเพิล อิควิตี" ดิวิเดนด์ อินคัม          30 มิถุนายน 2563 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที#กองทุนรวมลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป'นสิ#งยืนยันถึงผลการดําเนนิงานในอนาคต 

หมายเหตุ : เป'นข้อมูล ณ วันที# 30 มิถนุายน 2563 ทั"งนี" ผู้ลงทุนสามารถดูขอ้มูล 

            ที#เป'นป%จจุบันได้ที# www.principal.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื#อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หุ้นสามัญ 90.61% 

 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 9.39% 

ชื#อทรพัยส์ินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 6.90 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 6.81 

บริษัท อินทัช โฮลดิ"งส์ จํากัด (มหาชน) 5.39 

บริษัท ผลิตไฟฟ*า จํากัด (มหาชน) 4.69 

บริษัท เมืองไทย แคปป ตอล จํากัด (มหาชน) 4.51 

หมายเหตุ : เป'นข้อมูล ณ วันที# 30 มิถนุายน 2563 ทั"งนี" ผู้ลงทุนสามารถดู 

             ข้อมูลที#เป'นป%จจุบันได้ที# www.principal.th 

            ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 

 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป'1     3 ป'1 5 ป'1 ตั"งแต่จัดตั"งกองทนุ1 

iDIV-A (%) -15.20 19.66 -15.20 -21.60 -5.96 -0.86 5.06 

Benchmark (%)* -13.17 20.52 -13.17 -19.56 -2.91 0.38 3.03 

Information Ratio2 -0.89 -0.60 -0.89 -0.60 -0.53 -0.21 0.18 

ความผันผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 35.29 21.09 35.29 25.73 18.50 15.36 15.79 

iDIV–D (%) -15.20 19.66 -15.20 -21.58 -5.78 -0.82 4.90 

Benchmark (%)* -13.17 20.52 -13.17 -19.56 -2.91 0.38 3.03 

Information Ratio2 -0.89 -0.60 -0.89 -0.59 -0.50 -0.21 0.17 

ความผันผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 35.29 21.09 35.29 25.73 18.55 15.39 15.71 

iDIV–R (%) -15.20 19.66 -15.20 -21.55 -5.64 -0.26 5.30 

Benchmark (%)* -13.17 20.52 -13.17 -19.56 -2.91 0.38 3.03 

Information Ratio2 -0.89 -0.60 -0.89 -0.59 -0.48 -0.14 0.21 

ความผันผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 35.29 21.09 35.29 25.73 18.54 15.34 15.76 

iDIV–C (%) -15.20 19.66 -15.20 -21.54 -5.73 -0.65 1.66 

Benchmark (%)* -13.17 20.52 -13.17 -19.56 -2.91 0.38 1.88 

Information Ratio2 -0.89 -0.60 -0.89 -0.58 -0.49 -0.19 -0.08 

ความผันผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 35.29 21.09 35.29 25.72 18.48 15.34 14.69 
1% ต่อป$ (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั"งมาแล้ว 1 ป$ขึ"นไป 
2Information Ratio:  แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื#อเทียบกับความเสี#ยง 

*เกณฑ์มาตรฐานที#ใช้: SET TRI Index 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand ณ วันที# 30 มิถุนายน 2563) 

**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป'นสิ#งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 



กองทุนเป ดพรินซิเพิล อิควิตี" ดิวิเดนด์ อินคัม          30 มิถุนายน 2563 

ประวัติการจ่ายเงินป%นผล/ การรับซื"อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั"งที# วันป ดสมุดทะเบียน 

อัตราการจ่ายเงินป%นผล/ อัตราการรับซื"อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

(บาท/หน่วย) 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ (Class R) 

ชนิดจ่ายเงินป%นผล 

(Class D) 

ครั"งที# 1 Q2/2555 29 มิ.ย. 55 - - 

ครั"งที# 2 Q3/2555 28 ก.ย. 55 0.25 0.25 

ครั"งที# 3 Q4/2555 28 ธ.ค. 55 0.30 0.30 

ครั"งที# 4 Q1/2556 29 มี.ค. 56 0.39 0.37 

ครั"งที# 5 Q2/2556 28 มิ.ย. 56 0.50 0.46 

ครั"งที# 6 Q3/2556 30 ก.ย. 56 0.46 0.41 

ครั"งที# 7 Q4/2556 27 ธ.ค. 56 0.43 0.37 

ครั"งที# 8 Q1/2557 31 มี.ค. 57 0.37 0.31 

ครั"งที# 9 Q2/2557 30 มิ.ย. 57 0.41 0.34 

ครั"งที# 10 Q3/2557 30 ก.ย. 57 0.43 0.35 

ครั"งที# 11 Q4/2557 30 ธ.ค. 57 0.45 0.35 

ครั"งที# 12 Q1/2558 31 มี.ค. 58 0.43 0.32 

ครั"งที# 13 Q2/2558 30 มิ.ย. 58 0.47 0.34 

ครั"งที# 14 Q3/2558 30 ก.ย. 58 0.19 0.14 

ครั"งที# 15 Q4/2558 30 ธ.ค. 58 0.18 0.12 

ครั"งที# 16 Q1/2559 31 มี.ค. 59 0.18 0.12 

ครั"งที# 17 Q2/2559 30 มิ.ย. 59 0.19 0.13 

ครั"งที# 18 Q3/2559 30 ก.ย. 59 0.20 0.13 

ครั"งที# 19 Q4/2559 30 ธ.ค. 59 0.21 0.13 

ครั"งที# 20 Q1/2560 31 มี.ค. 60 0.22 0.14 

ครั"งที# 21 Q2/2560 30 มิ.ย. 60 0.22 0.14 

ครั"งที# 22 Q3/2560 29 ก.ย. 60 0.23 0.14 

ครั"งที# 23 Q4/2560 29 ธ.ค. 60 0.25 0.15 

ครั"งที# 24 Q1/2561 30 มี.ค. -61 0.27 0.16 

ครั"งที# 25 Q2/2561 29 มิ.ย. 61 0.26 0.16 

ครั"งที# 26 Q3/2561 28 ก.ย. 61 0.24 0.14 

ครั"งที# 27 Q4/2561 28 ธ.ค. 61 0.25 0.15 

ครั"งที# 28 Q1/2562 29 มี.ค. 62 0.22 0.13 

ครั"งที# 29 Q2/2562 28 มิ.ย. 62 0.23 0.13 

ครั"งที# 30 Q3/2562 30 ก.ย. 62 0.20 0.20 

ครั"งที# 31 Q4/2562 30 ธ.ค. 62 0.20 0.20 

 รวม  8.83 6.78 

 

หมายเหตุ : เป'นข้อมูล ณ วันที# 30 มิถนุายน 2563 

             ทั งนี  โปรดศึกษารายละเอียดเงื"อนไขการจ่ายเงินป#นผลเพิ" มเติมในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ#มเติมรับหนังสือชี"ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที#บริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายและรับซื"อคืนหน่วยลงทุน ได้ที#  
โทร 0-2686-9595 ตั"งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั"น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

· การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี#ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ#มแรกก็ได้ ดังนั"น ผู้ลงทุนควร

ลงทุนในกองทุนนี" เมื#อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี" เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี#ยงที#อาจเกิดขึ"นจากการลงทุนได้ 

· ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที#กําหนดไว้ในหนังสือชี"ชวน 

· ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี"ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี"ชวนไว้เป'นข้อมูล เพื#อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื#อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อน

ซื"อหน่วยลงทุน 

· ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื#อนไข ผลตอบแทนและความเสี#ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

· เอกสารฉบับนี"จัดทําขึ"นเพื#อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป'นการทั#วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป'นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื"อ และ/หรือ ขาย

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที#ปรากฏในเอกสารฉบับนี" และไม่ถือเป'นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี#ยวกับการทําธุรกรรมที#เกี#ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้าน

การลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที#ระบุไว้ในเอกสารนี"แต่อย่างใด 
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ขอ้มลู ณ วนัที- 30 มถุินายน 2563 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกนั ภายใต้ข้อกาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี! ดิวิเดนด ์อินคมั 

 Principal Equity Dividend Income Fund 

PRINCIPAL iDIV  

(ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม: PRINCIPAL iDIV-C)  

กองทุนตราสารทุน 

กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

            

            

       

หนังสือชี!ชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญั 

ข้อมลู ณ วนัที  30 มิถนุายน 2563 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบัการรบัรอง CAC 

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี!เหมาะกบัใคร? 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที ลงทุน

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

ข้อมูลอื นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  
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คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ที!มปีระวตักิารจ่ายเงนิปันผลหรอืมแีนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลในอนาคตโดยลงทุน 

ในตราสารทุนโดยเฉลี!ยรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ "# ของมลูคา่สนิทรพัยสุ์ทธ ิโดยพจิารณาจากหลกัเกณฑต่์างๆ ดงันี$  

1) พจิารณาเลอืกลงทุนจากประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในอดตี และการคาดการณ์การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัในอนาคต 

2) พจิารณาเลอืกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบนั 

3) พจิารณาเลอืกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพจิารณาจากรายไดท้ี!อาจปรบัตวัเพิ!มขึ$น หรอื 

    ผลประกอบการที!ดขีึ$น หรอื ผลกาํไรที!สงูขึ$น หรอื มกีารจ่ายเงนิปันผลที!สงูขึ$น  

ทั $งนี$ ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑท์ี!กําหนด และพจิารณาปรบัหลกัทรพัยท์ี!ลงทุนให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั $ง รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลูเกี!ยวกบัผลการดาํเนินงานหรอื
ฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร โดยการพจิารณาจากหลกัเกณฑ ์(1) และ (2) และ (3) 

ทั $งนี$ กองทุนเปิดที!มนีโยบายการลงทุนซึ!งจะส่งผลใหม้ ีNet Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี!ยในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 
80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนโดยเงนิลงทุนส่วนที!เหลอืจะนําไปลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ!งตราสารแห่งหนี$ ตราสารทาง
การเงนิ ที!ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที!ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถอืจาก
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถอืที!ไดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื!อถอืของ
ตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัที!สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) นอกจากนี$ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์
หรอืทรพัยส์นิอื!น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื!นตามที!ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที!คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื$อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื!อเพิ!มประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั $น กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื!น ๆ   ที!เกี!ยวขอ้ง เชน่ ทศิทางราคา
หลกัทรพัย ์รวมถงึคา่ใชจ่้ายในการป้องกนัความเสี!ยง เป็นตน้ 

กลยทุธใ์นการบริหารกองทุน 

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื!อนไหวตามดชันีชี$วดั และในบางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกวา่ดชันีชี$วดั 
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  กองทุนรวมนี เหมาะกบัใคร? 

ทาํอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี"ยงของกองทุนนี  

- เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัที!บรษิทัจดัการกาํหนด โดยในเบื$องตน้บรษิทัจดัการจะกาํหนด
สาํหรบัผูล้งทุนกองทุนสาํรองเลี$ยงชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เท่านั $น  โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้าก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

-  เหมาะกบัผูล้งทุนที!มองเหน็ถงึโอกาสที!ดขีองการลงทุนในตราสารแหง่ทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแหง่ทุนที!ออกโดยบรษิทั
ซึ!งจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื!อโอกาสในการรบัผลตอบแทนที!เหมาะสมในระยะยาวแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน  

-  ผูล้งทุนที!สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที!กองทุนรวมไปลงทุน ซึ!งอาจจะปรบัตวัเพิ!มสงูขึ$น หรอืลดลงจนตํ!ากวา่ 

มลูคา่ที!ลงทุนและทาํใหข้าดทุนได ้ 

- ผูท้ี!สามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที!ดกีวา่การลงทุนในตราสารหนี$ทั !วไป 

- ผูท้ี!ตอ้งการสภาพคล่องในการซื$อขาย ไถ่ถอนไดทุ้กวนัทาํการ 

 

- อ่านหนงัสอืชี�ชวนฉบบัเตม็หรอืสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสี!ยงของกองทุนรวมนี�ดพีอ 

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะกบัใคร  

-     ผูล้งทุนที!เน้นการไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงนิที!แน่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 
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-    กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้าเพื!อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิ!ม ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั �น กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื!นๆที!เกี!ยวขอ้ง เช่น 
ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์ อัตราดอกเบี�ย อัตราแลกเปลี!ยน และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี!ยงที! เกี!ยวข้อง จึงม ี

ความเสี!ยงมากกวา่กองทุนรวมอื!น 

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ!งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า เพื!อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนรวม/เปิดนี�มี 
ความเสี!ยงมากกวา่กองทุนรวมอื!น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนที!ตอ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี!ยงไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทั !วไป 

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ!งสญัญาซื�อขายล่วงหน้า ที!มิได้มีวตัถุประสงค์เพื!อลดความเสี!ยง ทําให้กองทุนรวมนี�มี 
ความเสี!ยงมากกว่ากองทุนรวมอื!นที!ลงทุนในหลกัทรพัย์อา้งองิโดยตรง เนื!องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนที!น้อยกว่าจงึมกีําไร/
ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนที!ตอ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี!ยงไดส้งู
กวา่ผูล้งทุนทั !วไป 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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ปัจจยัความเสี!ยงที!สาํคญั 

 

 ความเสี!ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์

 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)         
                

 

*คา่SD แสดงความผนัผวนของกองทุนยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตั �งแต่จดัตั �งกองทุน กรณียงัไม่ครบ5ปี) 

ลกัษณะของกลุ่มหุน้ที!กองทุนรวมเน้นลงทุน 

 

 

ความเสี!ยงจากการกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหนึ!ง 

การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสาร 

(High Issuer Concentration Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

      ตํ!า  สงู 

General Large Cap Mid/Small Cap Sector 

      ตํ�า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 
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ชื�อทรพัยสิ์น %ของ NAV 

 บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 6.90 

 บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 6.81 

 บรษิทั อนิทชั โฮลดิ!งส ์จาํกดั (มหาชน) 5.39 

 บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 4.69 

 บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 4.51 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที�ลงทุน 

หมายเหตุ : ขอ้มลู ณ วนัที� 30 มถุินายน 2563 ทั !งนี!คุณสามารถดขูอ้มลูที�เป็นปัจจุบนัไดท้ี� www.principal.th 

ชื�อทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
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รายการ สงูสดุไม่เกิน ปัจจบุนั 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ยกเวน้ 

 คา่ธรรมเนียมการรบัซื!อคนืหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี"ยนหน่วย 

ลงทุน 
ตามคา่ธรรมเนียมขายและรบัซื!อคนื ตามคา่ธรรมเนียมขายและรบัซื!อคนื 

การโอนหน่วยลงทุน ตามที"นายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามที"นายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

หมายเหตุ: คา่ธรรมเนียมเป็นอตัราที"รวมภาษมีลูคา่เพิ"ม ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื"นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมที เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 

ค่าธรรมเนียมที เรียกเกบ็จากผูถ้ือหน่วย (% ของมลูค่าซื"อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนที"คุณจะไดร้บั 

ดงันั !น คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 
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4. ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard Deviation) คือ 15.34% ต่อปี 

*กรณีกองทุนจดัตั !งไมค่รบ  5 ปี จะแสดงคา่ที"เกดิขึ!นนบัตั !งแต่จดัตั !งกองทุน 

 * ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิ"งยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

6. ประเภทกองทุนรวมเพื อใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จดุขาย คือ Equity General 

1. แบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

7. ผลการดาํเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุ 

กองทุน YTD 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1ปี Percentile 3ปี Percentile 5ปี Percentile 
ตั  งแต่จดัตั  ง

กองทุน 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -15.20% 19.66% 50 -15.20% 75 -21.54% 75 -5.73% 95 -0.65% 75 1.66% 

ผลตอบแทนตวัชี วดั -13.17% 20.52% 25 -13.17% 50 -19.56% 75 -2.91% 50 0.38% 50 1.88% 

ควาผนัผวนของกองทุน 35.29% 21.09% 25 35.29% 50 25.72% 50 18.48% 75 15.34% 75 14.69% 

ความผนัผวนของตวัชี วดั 37.62% 25.49% 75 37.62% 95 27.50% 95 18.61% 75 16.65% 95 17.36% 

*เป็นขอ้มลู ณ วนัที" 30 มถุินายน 2563 คุณสามารถดูขอ้มลูที"เป็นปัจจุบนัไดท้ี" www.principal.th 

ผลตอบแทนที"มอีายุเกนิหนึ"งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

5. ความผนัผวนของส่วนต่างผลการดาํเนินงานและดชันีชี วดั (Tracking Error : TE)  คือ 8.06% ต่อปี 

2. ตวัชี�วดัที�ใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน :  
  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% 

3. กองทุนนี� เคยมีผลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.91% 

     *กรณีกองทุนจดัตั �งไมค่รบ  5 ปี จะแสดงคา่ที!เกดิขึ�นนบัตั �งแต่จดัตั �งกองทุน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

วนัที�จดทะเบียน 

อายโุครงการ 

จาํนวนเงินลงทุนของโครงการ 

ไมม่ ี

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
29 พฤษภาคม 2555 

ไมก่าํหนด 

2,000 ลา้นบาท (ปัจจุบนั 330.00 ลา้นบาท) 
ซื�อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

วนัทาํการซื�อหน่วยลงทุน  :  
ทุกวนัทาํการตั �งแต่เวลาเริ!มทาํการถงึเวลา 15:30 น. 
มลูค่าขั �นตํ�าของการซื�อครั �งแรก    :  1 บาท 

มลูค่าขั �นตํ�าของการซื�อครั �งถดัไป  :  1 บาท 

วนัทาํการขายคืนหน่วยลงทุน: 
ทุกวนัทาํการตั �งแต่เวลาเริ!มทาํการถงึเวลา 15.00 น. 
มลูค่าขั �นตํ�าของการขายคืน : ไมก่าํหนด    

ยอดคงเหลือขั �นตํ�า : ไมก่าํหนด    

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัทาํการ (ปัจจุบนั T+3 คอื 3 

วนัทาํการหลงัจากวนัทาํรายการขายคนื)  เฉพาะบญัชธีนาคาร CIMBT / SCB / 

KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK 

กรณีผูล้งทุนที!ซื�อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (ยนิูตลิ�งค)์ บรษิทัประกนั
ชีวิตจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการนับถดัจากวนัที!คําสั !งขายคนืหน่วยลงทุนมผีล ทั �งนี� ผูล้งทุน
สามารถศกึษาขอ้กําหนดและเงื!อนไขที!เกี!ยวขอ้งไดจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัชวีติ
ควบการลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายที!จดัทาํโดยบรษิทัประกนัชวีติ 

คุณสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี! www.principal.th 

รายชื�อผูจ้ดัการกองทุน 

 

รายชื�อ  วนัที�เริ�มบริหารกองทุน 

คุณวนิ  พรหมแพทย ์        วนัที!เริ!มบรหิารกองทุน 1 กนัยายน 2558 

คุณวศนิ ปรธิญั                วนัที!เริ!มบรหิารกองทุน 1 กนัยายน 2558 

คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา   วนัที!เริ!มบรหิารกองทุน 19 พฤษภาคม 2559 

คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์  วนัที!เริ!มบรหิารกองทุน 20 กนัยายน 2560 

คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิ!ง       วนัที!เริ!มบรหิารกองทุน  22 สงิหาคม 2561 

PTR 0.5082 

กรณีกองทุนรวมที �จดทะเบยีนจดัตั �งไม่ถงึ � ปี จะแสดงคา่ที �เกดิขึ�นจรงิในช่วงเวลาตั �งแต่วนัที �

จดทะเบยีนถงึวนัที �รายงาน 

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื�อคืน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื�อคนืที! บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตั �ง 

ติดต่อสอบถามรบัหนังสือชี�ชวน 

ร้องเรียน 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ที!อยู ่: ที!อยู ่44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชั �น 16 ถนนหลงัสวน    
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ข้อมูลอื�น ๆ 
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โทรศพัท ์    :  0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 

Website     :  www.principal.th 

ธรุกรรมที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที!อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ไดท้ี! www.principal.th 

 

 

  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทั "งไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสี!ยง
จากการลงทุนซึ!งผูล้งทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จาํนวน 

- ไดร้บัอนุมตัจิดัตั "ง และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
- การพจิารณาร่างหนังสอืชี"ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี"มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชี"ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที!เสนอขายนั "น                   
ทั "งนี" บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชี"ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ณ วนัที! 30 มถุินายน 2563 แลว้ดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งไม่เป็นเทจ็ และไม่ทําให้
ผูอ้ื!นสาํคญัผดิ 
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ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี!ยงที!มูลค่าของหลกัทรพัย์ที!กองทุนรวมลงทุนจะเปลี!ยนแปลงเพิ!มขึ"นหรอืลดลงจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมอืงทั "งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ! งพิจารณาได้จากค่า standard 

deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปลี!ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 

ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร  (Business  Risk) และความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระหนี!ของผู้ออก
ตราสาร  (Credit  Risk) 

ความเสี!ยงที!เกดิจากการที!ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี!ยนแปลงขึ"นลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น ผล
การดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสี!ยงที!เกดิจากการที!ผูอ้อกตราสารหนี"
ไมส่ามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบี"ยได ้ทั "งนี"หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไมม่คีวามเสี!ยงประเภทนี"  

ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity  Risk)  

ความเสี!ยงที!เกดิจากการที!ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที!ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาที!กาํหนด
ไว ้

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี!ย (Interest Rate Risk)  

ความเสี!ยงที!เกดิจากการที!อตัราดอกเบี"ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ที!เกี!ยวขอ้ง  ซึ!งมผีลใหร้าคาของตราสาร
หนี"ปรบัตวัผนัผวนขึ"นลงดว้ย   

ความเสี�ยงจากการทาํสญัญาซื!อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

สญัญาซื"อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ"นลงผนัผวน (Volatility)มากกวา่หลกัทรพัยพ์ื"นฐาน ดงันั "น หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื"อ
ขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทาํใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ื"นฐาน (Underlying Security) 

ผลขาดทุนสงูสดุที�เกิดขึ!นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสุดที!เกดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี นบัแต่วนัที!รายงาน (หรอืต้ังแต่จดัต้ัง
กองทุนรวมกรณียงัไมค่รบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารคาํนวณดงันี"  

 

 

 

 

 

ค่าความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคาํนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ!งมวีธิกีารคาํนวณเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุนวา่ดว้ยมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยคา่ SD ของกองทุนรวมยอ้นหลงั
เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที!รายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 
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ค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี�ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชี!วดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของสว่นต่างของผลตอบแทนเฉลี!ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชี"วดัซึ!งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชี"วดัของกองทุนรวมวา่มกีารเบี!ยงเบนออกไปจากดชันีชี"วดัมากน้อยเพยีงใด เชน่ หากกองทุนรวมมคีา่ TE 

ตํ!า แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนมกีารเบี!ยงเบนออกไปจากดชันีชี"วดัในอตัราที!ตํ!า ดงันั "น กองทุนรวมจงึมปีระสทิธภิาพในการ
เลยีนแบบดชันีอา้งองิ ในขณะที!กองทุนรวมที!มคีา่สงู แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีารเบี!ยงเบนออกจากดชันีชี"วดัในอตัราที!สงู 
ดงันั้น โอกาสที!ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจ็ะลดน้อยลง เป็นตน้ 

อตัราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นคา่ที!แสดงเพื!อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซื"อขายทรพัยส์นิของกองทุน และชว่ยสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนไดด้ี
ยิ!งขึ"น โดยคาํนวณจากมลูคา่ที!ตํ!ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซื"อทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรพัยส์นิที!กองทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธเิฉลี!ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


