กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล อิ ควิตี้ ดิวิเ ดนด์ อินคัม

30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคัม
Principal Equity Dividend Income Fund
30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่ อ
ระดับความเสี่ยง
ประเภทโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
การป้ องกัน ความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ
ปัจจุ บัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงิน ปันผล
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

นโยบายจ่ายเงิน ปันผล

Class A
PRINCIPAL iDIV
6 (เสี่ยงสูง)
กองทุ นตราสารทุ น
29 พฤษภาคม 2555
ไม่ มี
ไม่ มี
2,000 ล้านบาท
297.17 ล้านบาท

18.4301 บาท
9.7368 บาท
18.7803 บาท
18.4312 บาท
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้
ออกตราสาร
3. ความเสี่ยงจากความผั นผวนของราคาตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
6. ความเสี่ยงจากการทํา สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พิ จารณาจ่ายไม่เกิ นปีละ 12 ครั้ง
(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิด จ่ายเงิ นปันผล)
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อ นไขการจ่ายเงิ น
ปันผลเพิ่ มเติ มในหนังสือชีช
้ วนส่ว นข้อ มูลโครงการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บลจ. พริ นซิเพิ ล จํากัด
Equity General

ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน
ประเภทกองทุน รวมตามที่
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเที ยบ
ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………
ข้อมูลการซื้ อ/ขายหน่วยลงทุน
วันทําการซื้ อ
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้ อ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงิน ปันผล
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
วันทําการขายคืน

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า
รับเงิน ค่าขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้งแต่ เวลาเริ่ มทําการถึงเวลา 15.30 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1 บาท
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัต โนมัติ
ไม่เกิ นปีละ 12 ครั้งโดยนําเงินไปซื้อหน่วยลงทุ น
กองทุ น PRINCIPAL TREASURY ทัง
้ จํานวน
(เฉพาะชนิด ขายคืนหน่วยลงทุ นอัตโนมัต)ิ
กรณีปกติ
ทุกวันทําการ ตั้งแต่ เวลาเริ่ มทําการถึงเวลา 15.00 น.
ไม่กําหนด

ไม่กําหนด
ภายใน 5 วั นทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิ น
T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/
KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/
TBANK เวลา 13.00 น.)
……………………………………………………………………………………

Class D

Class R

Class C

นโยบายการลงทุน
กองทุ นจะเน้ นลงทุ นในตราสารทุ น ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย หรือ ตลาดหลั กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุ นจะเน้ นลงทุ นในหุ้นที่มีประวั ติ
การจ่ ายเงิ นปั นผลหรือ มีแนวโน้ มการจ่ ายเงิ นปันผลในอนาคตโดยลงทุ น ในตราสารทุ น
โดยเฉลี่ ย รอบปี บั ญ ชี ไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์ สุทธิ โดยพิ จารณา
จากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1 พิ จารณาเลื อ กลงทุ นจากประวั ติ ก ารจ่ า ยเงิ นปั นผลในอดี ต และการคาดการณ์ ก าร
จ่ายเงินปันผลของบริษัทในอนาคต
2 พิ จารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบัน
3 พิ จารณาเลื อ กลงทุ นจากแนวโน้ มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิ จารณาจาก
รายได้ ที่อาจปรั บ ตั ว เพิ่ มขึ้น หรื อ ผลประกอบการที่ ดี ขึ้ น หรือ ผลกํ า ไรที่ สูงขึ้ น หรื อ
มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น
ทั้ งนี้ ผู้ จัด การกองทุ นจะพิ จารณาเลื อ กลงทุ นให้ ส อดคล้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ที่กํ าหนด
และพิ จารณาปรั บ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ล งทุ นให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะเศรษฐกิ จของประเทศ
อย่ า งน้ อ ยปีล ะ 1 ครั้ง รวมถึงการวิ เคราะห์ข้ อ มู ลเกีย
่ วกั บ ผลการดํ าเนิ นงานหรื อฐานะ
การเงิ นของบริษั ทผู้ อ อกตราสาร โดยการพิ จารณาจากหลั ก เกณฑ์ (1) และ (2) และ
(3)
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็ บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิ น 1.07% (ปัจจุบั น 1.00%)
ชนิดจ่ายเงิน ปันผล
ไม่เกิ น 1.07% (ปัจจุบั น 1.00%)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิ น 1.07% (ปัจจุบั น 1.00%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิ น 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรั บซื้อคืน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิ น 1.07% (ยกเว้ น)
ชนิดจ่ายเงิน ปันผล
ไม่เกิ น 1.07% (ยกเว้ น)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิ น 1.07% (ยกเว้ น)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิ น 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสั บเปลีย
่ น
ตามเงื่อ นไขการขาย และรับซื้อคื นหน่วย
ลงทุ น
*ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํา นองเดียวกันไว้ แล้ว
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็ บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 1.869%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิ น 0.11% (ปั จจุบั น 0.040%)
นายทะเบียน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิ น 0.22% (ปัจจุบัน 0.214%)
ชนิดจ่ายเงิน ปันผล
ไม่เกิ น 0.23% (ปัจจุบัน 0.214%)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิ น 0.23% (ปัจจุบัน 0.214%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิ น 0.54% (ปั จจุบั น 0.214%)
ค่าใช้จ่า ยอื่น ๆ
ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 0.041%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้ งหมด
ไม่เกิ น 3.21% (ปั จจุบั น 2.164%)
*ข้อมูล 1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64; ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่า เพิ่ ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกั นไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล อิ ควิตี้ ดิวิเ ดนด์ อินคัม

30 มิถุนายน 2564
ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุ นรวมลงทุน

1. หุ้นสามัญ 98.08%
2. บั ญชีเ งินฝากออมทรัพย์ 2.77%
3. Warrant - Equity 0.05%
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้า งรับ/ค้างจ่าย) -0.90%

ชื่อทรัพย์ สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAV

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT

6.18

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิค ส จํากัด (มหาชน) : HANA

4.54

บริษัท กรุงเทพดุ สิตเวชการ จํากั ด (มหาชน) : BDMS

4.37

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) : BBL

3.86

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) : SCC
3.85
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วั นที่ 30 มิถุ นายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทุ นสามารถดู
ข้อ มูล ที่เป็ นปัจจุ บันได้ที่ www.principal.th

ผลการดําเนิ นงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็นสิ่งยืนยั นถึงผลการดํ าเนิ นงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วั นที่ 30 มิถุ นายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทุ นสามารถดู ข้อมูล
ที่ เป็นปั จจุบั นได้ ที่ www.principal.th

YTD
3 เดือน
6 เดือน
iDIV-A (%)
19.29
0.97
19.29
Benchmark (%)*
11.47
0.89
11.47
Information Ratio2
1.98
0.07
1.98
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)
11.95
12.57
11.95
iDIV–D (%)
19.29
0.97
19.29
Benchmark (%)*
11.47
0.89
11.47
Information Ratio2
1.98
0.07
1.98
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)
11.95
12.57
11.95
iDIV–R (%)
19.29
0.97
19.29
Benchmark (%)*
11.47
0.89
11.47
Information Ratio2
1.98
0.07
1.98
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)
11.95
12.57
11.95
iDIV–C (%)
19.29
0.97
19.29
Benchmark (%)*
11.47
0.89
11.47
Information Ratio2
1.98
0.07
1.98
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)
11.95
12.57
11.95
1
ผลตอบแทนที่ มีอายุเกิ นหนึ่ งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
23.63
0.06
21.65
2.46
0.18
-0.42
14.71
19.59
23.63
0.08
21.65
2.46
0.18
-0.42
14.71
19.59
23.63
0.09
21.65
2.46
0.18
-0.42
14.71
19.59
23.63
0.04
21.65
2.46
0.18
-0.42
14.71
19.54

5 ปี1
3.37
5.05
-0.27
16.57
3.40
5.05
-0.27
16.61
3.57
5.05
-0.24
16.59
3.57
5.05
-0.24
16.55

Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุ นในการสร้ างผลตอบแทน เมือ
่ เทียบกับความเสี่ยง

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
**ผลการดําเนินงานในอดี ต มิได้เป็ นสิ่งยืนยั นถึงผลการดํา เนิ นงานในอนาคต

ตัง
้ แต่จัดตั้งกองทุน1
6.95
4.93
0.18
15.68
6.81
4.93
0.17
15.61
7.18
4.93
0.21
15.65
4.48
4.44
-0.04
14.69

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล อิ ควิตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม
Principal Equity Dividend Income Fund
PRINCIPAL iDIV
(ชนิ ดสะสมมูลค่า: PRINCIPAL iDIV-A)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตโดยลงทุน
ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1) พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ในอนาคต
2) พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปั จจุบนั
3) พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ทอี่ าจปรับตัวเพิม่ ขึน้ หรือ
ผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ หรือ ผลกําไรทีส่ ูงขึน้ หรือ มีการจ่ายเงินปั นผลทีส่ ูงขึน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ทลี่ งทุนให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานหรือ
ฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3)
ทัง้ นี้ กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนโดยเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือจะนําไปลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทาง
การเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
เหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ องเห็นถึงโอกาสที่ดขี องการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดยบริษทั
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมในระยะยาวแก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ตี่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ไถ่ถอนได้ทุกวันทําการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั น้ กฎข้อบังคับ และปั จจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่ น
ทิศ ทางของราคาหลักทรัพ ย์ อัต ราดอกเบี้ย อัต ราแลกเปลี่ย น และค่ าใช้จ่ ายในการป้ องกัน ความเสี่ย งที่ เกี่ย วข้อ ง จึง มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน ทํ า ให้ก องทุ น รวม/เปิ ดนี้ มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มิไ ด้มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง ทํ าให้ก องทุ น รวมนี้ มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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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 )
ลักษณะของกลุ่มหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ตํ่า

Sector
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT

6.18

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) : HANA

4.54

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน) : BDMS

4.37

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) : BBL

3.86

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) : SCC

3.85

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ร้อยละ 1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
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 วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :

ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.92%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 16.57% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 6.84% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 19.29% 0.97%

25

19.29%

25

23.63%

25

0.06%

50

3.37%

50

6.95%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

11.47% 0.89%

25

11.47%

75

21.65%

50

2.46%

25

5.05%

25

4.93%

11.95% 12.57%

50

11.95%

25

14.71%

25

19.59%

75

16.57%

75

15.68%

13.04% 12.38%

50

13.04%

50

16.35%

50

21.24%

95

17.63%

95

17.29%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2555
ไม่กําหนด
2,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 297.17 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
0.6160

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
กรณีผลู้ งทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษทั ประกัน
ชีวิต จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการชํ าระเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ให้กับ ผู้ล งทุ น
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีผล ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต
ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 เมษายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 10 พฤษภาคม 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
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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
Website : www.principal.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th
ผลประโยชน์
- 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 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผล
การดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ผลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatility)มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั 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
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีช้วี 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 สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล อิ ควิตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม
Principal Equity Dividend Income Fund
PRINCIPAL iDIV
(ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล: PRINCIPAL iDIV-D)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตโดยลงทุน
ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1) พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ในอนาคต
2) พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปั จจุบนั
3) พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ทอี่ าจปรับตัวเพิม่ ขึน้ หรือ
ผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ หรือ ผลกําไรทีส่ ูงขึน้ หรือ มีการจ่ายเงินปั นผลทีส่ ูงขึน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ทลี่ งทุนให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานหรือ
ฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3)
ทัง้ นี้ กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนโดยเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือจะนําไปลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทาง
การเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

เหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ องเห็นถึงโอกาสที่ดขี องการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดย
บริษทั ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมในระยะยาวแก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ตี่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ไถ่ถอนได้ทุกวัน
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทีค่ าดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไป
ตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั น้ กฎข้อบังคับ และปั จจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่ น
ทิศ ทางของราคาหลักทรัพ ย์ อัต ราดอกเบี้ย อัต ราแลกเปลี่ย น และค่ าใช้จ่ ายในการป้ องกัน ความเสี่ย งที่ เกี่ย วข้อ ง จึง มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน ทํ า ให้ก องทุ น รวม/เปิ ดนี้ มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มิไ ด้มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง ทํ าให้ก องทุ น รวมนี้ มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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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 )
ลักษณะของกลุ่มหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ตํ่า

Sector
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT

6.18

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) : HANA

4.54

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน) : BDMS

4.37

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) : BBL

3.86

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) : SCC

3.85

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th

5

ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ร้อยละ 1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
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 วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%
3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.89%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 16.61% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 6.84% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 19.29% 0.97%

25

19.29%

25

23.63%

25

0.08%

50

3.40%

50

6.81%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

11.47% 0.89%

25

11.47%

75

21.65%

50

2.46%

25

5.05%

25

4.93%

11.95% 12.57%

50

11.95%

25

14.71%

25

19.59%

75

16.61%

75

15.61%

13.04% 12.38%

50

13.04%

50

16.35%

50

21.24%

95

17.63%

95

17.29%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

พิจารณาจ่ายประมาณ 4 ครัง้ ต่อปี (ทัง้ นี้ ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ) ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินปั นผล
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม
หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึ้นในงวดทีม่ ีการ
จ่ายเงินปั นผลนัน้
2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกี่ยวข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน
อนาคต
(โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2555
ไม่กําหนด
2,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 297.17 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
กรณีผลู้ งทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษทั ประกัน
ชีวิต จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการชํ าระเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ให้กับ ผู้ล งทุ น
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีผล ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต
ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
0.6160

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 เมษายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 10 พฤษภาคม 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
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
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 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผล
การดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ผลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatility)มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั 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
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีช้วี 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 สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล อิ ควิตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม
Principal Equity Dividend Income Fund
PRINCIPAL iDIV
(ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ: PRINCIPAL iDIV-R)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
กองทุนตราสารทุน
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตโดยลงทุน
ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1) พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ในอนาคต
2) พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปั จจุบนั
3) พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ทอี่ าจปรับตัวเพิม่ ขึน้ หรือ
ผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ หรือ ผลกําไรทีส่ ูงขึน้ หรือ มีการจ่ายเงินปั นผลทีส่ ูงขึน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ทลี่ งทุนให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานหรือ
ฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3)
ทัง้ นี้ กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนโดยเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือจะนําไปลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทาง
การเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ องเห็นถึงโอกาสที่ดขี องการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดยบริษทั
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมในระยะยาวแก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล
ค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ตี่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ไถ่ถอนได้ทกุ วัน

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั น้ กฎข้อบังคับ และปั จจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่ น
ทิศ ทางของราคาหลักทรัพ ย์ อัต ราดอกเบี้ย อัต ราแลกเปลี่ย น และค่ าใช้จ่ ายในการป้ องกัน ความเสี่ย งที่ เกี่ย วข้อ ง จึง มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน ทํ า ให้ก องทุ น รวม/เปิ ดนี้ มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มิไ ด้มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง ทํ าให้ก องทุ น รวมนี้ มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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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 )
ลักษณะของกลุ่มหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ตํ่า

Sector
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT

6.18

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) : HANA

4.54

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน) : BDMS

4.37

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) : BBL

3.86

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) : SCC

3.85

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ร้อยละ 1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
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 วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%
3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.82%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 16.59% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 6.84% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 19.29% 0.97%

25

19.29%

25

23.63%

25

0.09%

50

3.57%

50

7.18%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

11.47% 0.89%

25

11.47%

75

21.65%

50

2.46%

25

5.05%

25

4.93%

11.95% 12.57%

50

11.95%

25

14.71%

25

19.59%

75

16.59%

75

15.65%

13.04% 12.38%

50

13.04%

50

16.35%

50

21.24%

95

17.63%

95

17.29%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2555
ไม่กําหนด
2,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 297.17 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
0.6160

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ:
ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยนําเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL
TREASURY ทัง้ จํานวน (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
กรณีผลู้ งทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษทั ประกัน
ชีวิต จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการชํ าระเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ให้กับ ผู้ล งทุ น
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีผล ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต
ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 เมษายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 10 พฤษภาคม 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

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
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 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผล
การดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ผลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatility)มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั 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
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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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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล อิ ควิตี้ ดิ วิเดนด์ อิ นคัม
Principal Equity Dividend Income Fund
PRINCIPAL iDIV
(ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม: PRINCIPAL iDIV-C)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตโดยลงทุน
ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1) พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ในอนาคต
2) พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปั จจุบนั
3) พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ทอี่ าจปรับตัวเพิม่ ขึน้ หรือ
ผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ หรือ ผลกําไรทีส่ ูงขึน้ หรือ มีการจ่ายเงินปั นผลทีส่ ูงขึน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ทลี่ งทุนให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานหรือ
ฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3)
ทัง้ นี้ กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนโดยเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือจะนําไปลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทาง
การเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของ
ตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

-

เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันที่บริษทั จัดการกําหนด โดยในเบื้องต้นบริษทั จัดการจะกําหนด
สําหรับผูล้ งทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ เท่านัน้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จาก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
เหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ องเห็นถึงโอกาสที่ดขี องการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดยบริษทั
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมในระยะยาวแก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ตี่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ไถ่ถอนได้ทุกวันทําการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั น้ กฎข้อบังคับ และปั จจัย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่ น
ทิศ ทางของราคาหลักทรัพ ย์ อัต ราดอกเบี้ย อัต ราแลกเปลี่ย น และค่ าใช้จ่ ายในการป้ องกัน ความเสี่ย งที่ เกี่ย วข้อ ง จึง มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน ทํ า ให้ก องทุ น รวม/เปิ ดนี้ มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มิไ ด้มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง ทํ าให้ก องทุ น รวมนี้ มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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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 )
ลักษณะของกลุ่มหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ตํ่า

Sector
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT

6.18

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) : HANA

4.54

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน) : BDMS

4.37

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) : BBL

3.86

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) : SCC

3.85

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.81

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.81

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน
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 วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :

ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.91%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 16.55% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 6.85% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

19.29% 0.97%

25

19.29%

25

23.63%

25

0.04%

50

3.57%

50

4.48%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชี้วดั

11.47% 0.89%
11.95% 12.57%
13.04% 12.38%

25
50
50

11.47%
11.95%
13.04%

75
25
50

21.65%
14.71%
16.35%

50
25
50

2.46%
19.54%
21.24%

25
50
95

5.05%
16.55%
17.63%

25
50
95

4.44%
14.69%
17.22%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2555
ไม่กําหนด
2,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 297.17 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
0.6160

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
กรณีผลู้ งทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษทั ประกัน
ชีวิต จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการชํ าระเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ให้กับ ผู้ล งทุ น
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีผล ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต
ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 เมษายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 10 พฤษภาคม 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
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 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผล
การดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ผลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatility)มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั 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

10

ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีช้วี 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 สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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