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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เจแปนนิส อิควิตี้
Principal Japanese Equity Fund
30 มิถุนายน 2564
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL JEQ

ระดับความเสี่ยง

6 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุน ตราสารทุน, กองทุนรวมหน่ วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund

วันที่ จดทะเบียนกองทุน

13 กุมภาพั นธ์ 2557

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิ จของผู้ จัดการกองทุน

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,500 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 63.72 ล้านบาท
ปัจจุบน
ั
มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ/หน่ วย

16.1868 บาท

ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงด้านตลาด
2. ความเสี่ย งของประเทศที่ลงทุน
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
5. ความเสี่ยงจากการทําสั ญญาซื้อขายล่ว งหน้า

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํา กัด
(มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํา กัด

ประเภทกองทุ นรวมตามที่

Japan Equity

แสดงในข้อมูลที่ ใช้เปรียบเทียบ
ผลการดําเนิ นงานของกองทุน

กองทุ น มี น โยบายการลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
ต่ า ง ป ร ะเท ศ เพี ย ง ก อ ง ทุ น เดี ย ว คื อ T. Rowe Price Funds SICAV
Japanese Equity Fund (กองทุ น หลั ก ) ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น (Share Class)
I (JPY)โดยเฉลี่ ยในรอบปี บัญชีไม่ น้อยกว่ าร้อยละ 80 ของมู ลค่ าทรั พย์ สิน สุท ธิ
ของกองทุ น (Feeder Fund) ซึ่ ง จดทะเบี ย นในประเทศลั ก เซมเบิ ร์ ก และ
กองทุ น หลั ก จั ด ตั้ ง ตามเกณ ฑ์ UCITS โดยกองทุ น บริ ห ารและจั ด การโดย
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l. แ ล ะบ ริ ห า ร เงิ น
ลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุ น หลั ก มี น โยบายลงทุ น ในระยะยาวผ่ า นการเติ บ โตของมู ล ค่ า การลงทุ น
โดยมุ่ งเน้ น ลงทุ น ในหุ้น บริษั ท ในประเทศญี่ปุ่น กองทุ นหลั กจะลงทุ นอย่ างน้ อย
70% ของมูลค่ าทรัพ ย์สินสุท ธิของกองทุน ในตราสารทุนและที่เกี่ ยวข้องกับตรา
สารทุน ของบริษั ท ที่จั ดตั้ งในประเทศญี่ ปุ่น หรือประกอบธุร กิ จเป็ น ส่ ว นใหญ่ ที่
ประเทศญี่ ปุ่ น โดยประเภทของหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ล งทุ น อาจจะรวมถึ ง หุ้ น สามั ญ
หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ์ Warrant American Depository Receipts (ADRs)
European Depository Receipts (EDRs) แ ล ะ Global Depository
Receipts (GDRs) และกองทุน จะลงทุ นไม่เกิ น 30% ในตราสารหนี้และตราสาร
ตลาดเงิน
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่ วยลงทุ น)*

รวม ณ จุด ขาย
……………………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่เกิน 2.14% (ปั จจุ บัน 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยน

อัตราเดียวกับค่า ธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

นโยบายการลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การ
ถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่า ของการซื้อ

1,000 บาท*

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การ
ถึงเวลา 15.00 น.

มูลค่าขั้นตํ่า ของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้ นตํ่า

ไม่กําหนด

รับเงิ นค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการ นั บจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร
CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/
BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK
เวลา 13.00 น.)

* การปรับขั้นตํ่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป

……………………………………………………………………………………

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธร
ุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้ แล้ว
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุ นรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจั ดการ

ไม่เกิน 1.61% (ปั จจุ บน
ั 1.6055%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.11% (ปั จจุบัน 0.0321%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.54% (ปั จจุ บัน 0.3211%)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

ไม่เกิน 2.14% (ปั จจุ บัน 0.1027%)

รวมค่า ใช้ จ่ายทั้ งหมด

ไม่เกิน 3.75% (ปั จจุ บัน 2.0614%)

*ข้อมูล 1 ก.พ. 63 - 31 ม.ค. 64; ค่า ธรรมเนียมเป็นอั ตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิ จเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………
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ชื่อทรัพย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุ นรวมลงทุน

ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก
1. Unit Trust Equity - Japanese Yen 100.09%
2. บั ญชีเ งินฝากออมทรัพย์ 1.09%
3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้า งรั บ/ค้างจ่าย) -1.18%

T.ROWE PRICE-JAPAN EQ-1 JPY: TRPJEIJ LX
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรั บ/ค้า งจ่าย)

% ของ NAV
100.09
-1.18

หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้ งนี้ ผู้ ลงทุนสามารถ
ดูข้อมู ลที่เป็นปั จจุ บันได้ที่ www.principal.th

*ตั้งแต่จด
ั ตั้งกองทุนจนถึ งวันที่ 6 ส.ค. 2561 ลงทุนในกองทุนหลั ก
Principal Global Investors Funds- Japanese Equity Fund
ตั้ งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2561 เป็น ต้นไปลงทุนในกองทุนหลั ก T. Rowe

ผลการดําเนิ นงาน

Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

*ผลการดําเนินงานในอดี ต มิได้เ ป็นสิง
่ ยืนยันถึ งผลการดําเนิน งานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้ งนี้ ผู้ ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

YTD
-0.28

JEQ (%)

3 เดือน
-1.95

6 เดือน
-0.28

ผลการดําเนิ นงานย้อนหลั ง
1 ปี1
3 ปี1
24.19
8.30

5 ปี1
9.77

ตั้งแต่ จด
ั ตั้ งกองทุ น1
6.74

Benchmark (%)*

8.81

0.95

8.81

28.13

5.22

7.75

6.73

Information Ratio2

-1.55

-1.02

-1.55

-0.23

0.21

0.14

0.00

ความผันผวนของผลการดําเนิน งาน(%)

14.89

14.89

14.89

15.87

18.36

15.19

17.64

1

ผลตอบแทนที่มีอายุเกิน หนึ่งปี จะแสดงเป็น ผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

2

Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทีย บกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใ ช้ : TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50% (Source: Bloomberg ณ วัน ที่
30 มิถุนายน 2564) มี ผลตั้ งแต่วน
ั ที่ 11 ก.พ. 2020 เป็น ต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้เกณฑ์มาตรฐาน TPXDDVD Index (THB) 100.00%
(7 ส.ค. 2561 – 10 ก.พ. 2563)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ย งของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย

•

การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใ ช่ การฝากเงิน และมี ความเสี่ย งของการลงทุน ผู้ลงทุน อาจได้รับเงิน ลงทุน คืน มากกว่า หรื อน้ อยกว่ าเงิน ลงทุน เริ่ม แรกก็ ไ ด้ ดั งนั้ น
ผู้ลงทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี้ เมื่อเห็ นว่า การลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุ นของผู้ลงทุน และผู้ ลงทุน ยอมรับความเสี่ย งที่อาจเกิ ดขึ้ น
จากการลงทุนได้

•
•

ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่า ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนั งสือชี้ ชวน
ผู้ลงทุ นควรศึกษาข้อมู ลในหนังสื อชี้ชวนให้เ ข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้ เป็นข้ อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกั บผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

•

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

•

เอกสารฉบั บนีจ
้ ั ดทํ าขึ้ น เพื่ อวัตถุ ประสงค์ ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็ น การทั่ วไป โดยไม่ มุ่ งหมายให้ ถือเป็น คําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทํา การซื้ อ และ/
หรื อ ขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ า นการลงทุ น ประเภทต่ า ง ๆ ตามที่ ป รากฏในเอกสารฉบั บนี้ และไม่ ถือเป็ น การให้ คํา ปรึ กษาหรื อคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บการทํ า ธุ ร กรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ของบริษท
ั ต่า ง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้ อผู กพั นได้ที่บริษัทจั ดการและผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึ ง 17.00 น. วัน จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษท
ั หลักทรัพย์จัดการกองทุ น พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็ บไซต์: www.principal.th

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ข้อมูล Master Fund (T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund – I JPY) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล เจแปนนิ ส อิ ควิตี้
Principal Japanese Equity Fund
PRINCIPAL JEQ
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ T. Rowe Price
Funds SICAV - Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่ วยลงทุน (Share Class) I (JPY)โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูล ค่าทรัพ ย์สินสุท ธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และ
กองทุ น หลักจัดตัง้ ตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุ น บริห ารและจัดการโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management
S.a.r.l. และบริหารเงินลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษทั ในประเทศญี่ป่ ุน
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของ
บริษัทที่จดั ตัง้ ในประเทศญี่ป่ ุนหรือประกอบธุรกิจเป็ นส่วนใหญ่ทป่ี ระเทศญี่ป่ ุน โดยประเภทของหลักทรัพย์ทลี่ งทุนอาจจะ
รวม ถึ ง หุ้ น สามั ญ หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ์ Warrant American Depository Receipts (ADRs) European Depository Receipts
(EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุนจะลงทุนไม่เกิน 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงิน
2) บริษัทจัดการจะส่งคําสั ่งซื้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลเงินเยนญี่ป่ ุน (JPY) แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็ น
สกุลเงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่มอี ายุไม่เกิน 1 ปี
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ สํารองเงิน ไว้สําหรับ การดําเนิ นงาน รอการลงทุน หรือ รักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัท
จัดการอาจจะลงทุ นในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุน ในหลักทรัพ ย์ หรือ ทรัพ ย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3) ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุ น ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั น้
และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสี่ยง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การ
กองทุ น พิ จ ารณาว่ า การป้ อ งกั น ความเสี่ย งอัต ราแลกเปลี่ย นอาจไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ถือ หน่ ว ย หรือ ทํ าให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอี่ าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
ทัง้ นี้ ในส่ ว นของการลงทุ น ในประเทศจะไม่ ล งทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง ตราสารที่มี ล ักษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ าแฝง
(structured note) รวมถึงตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (issue/issuer) ตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้
(non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอัน ดับ ความน่ าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุ น ของ
บริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
4) ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 6 ส.ค. 2561 ลงทุนในกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds- Japanese Equity
Fund ตัง้ แต่วนั ที่ 7 ส.ค. 2561 เป็ นต้นไป ลงทุนในกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV-Japanese Equity Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
-ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทวไป
ั่
-เหมาะสําหรับผูท้ ตี่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและ
ยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุ นรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ป่ ุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ย งของพอร์ต การลงทุน โดยรวมของ
ตนเองด้วย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้กองทุนรวมนี้มีความ
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูง
กว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุน
ทัวไป
่
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุ นอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจที่ผจู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ย นของราคาหลักทรัพย์ ที่
กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจทําให้ไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ที่
ลงทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยภายภาครัฐไม่เป็ นไป
ตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Principal Japanese Equity Fund

T. ROWE PRICE FUNDS SICAVs - Japanese Equity Fund

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

T.ROWE PRICE-JAPAN EQ-1 JPY: TRPJEIJ LX

100.09

Hoshizaki

4.90

สินทรัพย์อ่นื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-1.18

Keyence

4.60

Suzuki Motor

4.60

SOFTBANK GROUP CORP

4.40

FANUC

3.90

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทมี่ กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั
จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ร้อยละ 1.50

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิ น JPY ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%
2) ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิ น JPY ปรับด้วยต้ นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ลงทุน สัดส่วน 50%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -32.22%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 15.19% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 12.96% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Japan Equity
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

-0.28% -1.95%

95

-0.28%

95

24.19%

95

8.30%

50

9.77%

95

6.74%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
8.81% 0.95%
ความผันผวนของกองทุน 14.89% 14.89%
ความผันผวนของตัวชี้วดั 15.17% 16.04%

25
50
75

8.81%
14.89%
15.17%

25
50
50

28.13%
15.87%
14.91%

75
50
25

5.22%
18.36%
14.24%

75
50
5

7.75%
15.19%
11.76%

95
25
5

6.73%
17.64%
17.86%

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

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

ข้อมูลจาก fund factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
13 กุมภาพันธ์ 2557
ไม่กําหนด
1,500 ล้านบาท (ปั จจุบนั 63.72 ล้านบาท)

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
่ ้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ การปรับขัน้ ตํา่ การสังซื
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ กองทุน (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา
11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK
เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 13 กุมภาพันธ์ 2557
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
PTR
0.2030
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

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
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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
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุน ทีเ่ ป็ นของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศญี่ป่ นุ กองทุนจึงมีความ
เสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดย
ปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นีส้ ภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละ
ประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็ นเยนญี่ป่ นุ (JPY) จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการ
ลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผู้
ลงทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนื้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ 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 แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ ู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 องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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