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Principal Equity Dividend Income Fund
30 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ
ระดับความเสี่ยง
ประเภทโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
การป้องกันความเสี่ยงจาก
่ น
อัตราแลกเปลีย
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ
ปัจจุบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

นโยบายจ่ายเงินปันผล

Class A
PRINCIPAL iDIV
6 (เสี่ยงสูง)
กองทุนตราสารทุน
29 พฤษภาคม 2555
ไม่มี
ไม่มี
2,000 ล้านบาท
281.69 ล้านบาท

19.6887 บาท
10.0857 บาท
20.0628 บาท
19.6899 บาท
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
่ งจากความสามารถในการชําระหนีข
้ องผู้
2. ความเสีย
ออกตราสาร
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
้
5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย
่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. ความเสีย
พิ จารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ปันผลเพิ่ มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด
Equity General

ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน
ประเภทกองทุนรวมตามที่
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ
้
มูลค่าขั้นตํ่าของการซือ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
วันทําการขายคืน

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า
รับเงินค่าขายคืน

ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น.
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1 บาท
กรณีรบ
ั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครัง
้ โดยนําเงินไปซื้อหน่วยลงทุน
กองทุน PRINCIPAL TREASURY ทั้งจํานวน
(เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
กรณีปกติ
ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.00 น.
ไม่กําหนด

ไม่กําหนด
ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน
T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/
KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา
13.00 น.)
……………………………………………………………………………………

Class D

Class R

Class C

นโยบายการลงทุน
กองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริ ษัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติ
การจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุน
โดยเฉลี่ย รอบปี บั ญชีไม่ น้อยกว่ าร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพ ย์ สุท ธิ โดยพิ จารณา
จากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1 พิ จารณาเลือกลงทุ นจากประวั ติการจ่ายเงิ นปั น ผลในอดี ต และการคาดการณ์ การ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทในอนาคต
2 พิ จารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบัน
3 พิ จารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิ จารณาจาก
รายได้ท่ีอาจปรับตัวเพิ่ มขึ้น หรือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น หรือ ผลกําไรที่สูงขึ้น หรือ
มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ ผู้จั ดการกองทุ นจะพิ จารณาเลื อกลงทุ นให้สอดคล้ องตามหลักเกณฑ์ ท่ีกําหนด
และพิ จารณาปรั บ หลั กทรั พ ย์ ท่ี ลงทุ น ให้ สอดคล้ อ งกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานหรือฐานะ
การเงิ นของบริษัท ผู้ออกตราสาร โดยการพิ จารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ
(3)
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 1.00%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 1.00%)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 1.00%)
ชนิดผูล
้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน
ื่ ใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 1.873%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบน
ั 0.040%)
นายทะเบียน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 0.22% (ปัจจุบน
ั 0.214%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 0.23% (ปัจจุบัน 0.214%)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 0.23% (ปัจจุบัน 0.214%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.214%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.045%)***
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบน
ั 2.172%)***
*ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน
ื่ ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
่ ๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะทีป
่ ระมาณการได้เท่านัน
***เพดานค่าใช้จ่ายอืน
้ ส่วน
่ ระมาณการได้และประมาณการไม่ได้
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งทีป
……………………………………………………………………………………
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ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

1. หุ้นสามัญ 95.05%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 5.89%
3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.94%

% ของ NAV

บริษท
ั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) : AOT

7.38

บริษท
ั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) : GULF

4.96

บริษท
ั กรุงเทพดุสต
ิ เวชการ จํากัด (มหาชน) : BDMS

4.39

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) : BBL

4.30

บริษท
ั ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT
4.23
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

ผลการดําเนินงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูขอ
้ มูล
ที่เป็นปัจจุบน
ั ได้ที่ www.principal.th

YTD
3 เดือน
6 เดือน
iDIV-A (%)
4.11
1.15
1.95
Benchmark (%)*
1.44
0.38
-0.54
Information Ratio2
1.09
1.50
2.44
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)
11.25
9.88
10.64
iDIV–D (%)
4.11
1.15
1.95
Benchmark (%)*
1.44
0.38
-0.54
Information Ratio2
1.09
1.50
2.44
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)
11.25
9.88
10.64
iDIV–R (%)
4.11
1.14
1.95
Benchmark (%)*
1.44
0.38
-0.54
Information Ratio2
1.09
1.50
2.44
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)
11.25
9.88
10.64
iDIV–C (%)
4.11
1.15
1.95
Benchmark (%)*
1.44
0.38
-0.54
Information Ratio2
1.09
1.50
2.44
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)
11.25
9.88
10.64
1
่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม

1 ปี1
8.61
7.20
0.51
11.36
8.61
7.20
0.51
11.36
8.61
7.20
0.51
11.36
8.61
7.20
0.51
11.36

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
3 ปี1
5 ปี1
3.28
-0.55
4.02
2.43
-0.17
-0.52
19.70
16.88
3.28
-0.54
4.02
2.43
-0.17
-0.52
19.70
16.87
3.28
-0.48
4.02
2.43
-0.17
-0.51
19.70
16.87
3.28
-0.52
4.02
2.43
-0.17
-0.52
19.70
16.84

Information Ratio: แสดงความสามารถของผูจ
้ ด
ั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง
*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้: SET TRI Index 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

2

**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

10 ปี1
4.63
4.07
0.04
15.66
4.52
4.07
0.02
15.72
4.84
4.07
0.06
15.79
n/a
n/a
n/a
n/a

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน1
6.66
4.93
0.17
15.17
6.53
4.93
0.15
15.10
6.85
4.93
0.19
15.14
4.53
4.53
-0.04
14.19
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ประวัติการจ่ายเงินปันผล/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่
ครัง
้ ที่ 1

วันปิดสมุดทะเบียน

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
อัตราการจ่ายเงินปันผล/ อัตราการรับซือ
(บาท/หน่วย)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ (Class R)

ชนิดจ่ายเงินปันผล
(Class D)

-

-

Q2/2555

29 มิ.ย. 55

ครัง
้ ที่ 2

Q3/2555

28 ก.ย. 55

0.25

0.25

ครัง
้ ที่ 3

Q4/2555

28 ธ.ค. 55

0.30

0.30

ครัง
้ ที่ 4

Q1/2556

29 มี.ค. 56

0.39

0.37
0.46

ครั้งที่ 5

Q2/2556

28 มิ.ย. 56

0.50

ครั้งที่ 6

Q3/2556

30 ก.ย. 56

0.46

0.41

ครัง
้ ที่ 7

Q4/2556

27 ธ.ค. 56

0.43

0.37

ครั้งที่ 8

Q1/2557

31 มี.ค. 57

0.37

0.31

ครัง
้ ที่ 9

Q2/2557

30 มิ.ย. 57

0.41

0.34

ครัง
้ ที่ 10

Q3/2557

30 ก.ย. 57

0.43

0.35

ครั้งที่ 11

Q4/2557

30 ธ.ค. 57

0.45

0.35

ครั้งที่ 12

Q1/2558

31 มี.ค. 58

0.43

0.32

ครัง
้ ที่ 13

Q2/2558

30 มิ.ย. 58

0.47

0.34

ครัง
้ ที่ 14

Q3/2558

30 ก.ย. 58

0.19

0.14

ครัง
้ ที่ 15

Q4/2558

30 ธ.ค. 58

0.18

0.12

ครัง
้ ที่ 16

Q1/2559

31 มี.ค. 59

0.18

0.12

ครัง
้ ที่ 17

Q2/2559

30 มิ.ย. 59

0.19

0.13
0.13

ครั้งที่ 18

Q3/2559

30 ก.ย. 59

0.20

ครัง
้ ที่ 19

Q4/2559

30 ธ.ค. 59

0.21

0.13

ครั้งที่ 20

Q1/2560

31 มี.ค. 60

0.22

0.14

ครัง
้ ที่ 21

Q2/2560

30 มิ.ย. 60

0.22

0.14

ครัง
้ ที่ 22

Q3/2560

29 ก.ย. 60

0.23

0.14

ครัง
้ ที่ 23

Q4/2560

29 ธ.ค. 60

0.25

0.15

ครัง
้ ที่ 24

Q1/2561

30 มี.ค. -61

0.27

0.16

ครัง
้ ที่ 25

Q2/2561

29 มิ.ย. 61

0.26

0.16

ครัง
้ ที่ 26

Q3/2561

28 ก.ย. 61

0.24

0.14

ครัง
้ ที่ 27

Q4/2561

28 ธ.ค. 61

0.25

0.15

ครั้งที่ 28

Q1/2562

29 มี.ค. 62

0.22

0.13

ครัง
้ ที่ 29

Q2/2562

28 มิ.ย. 62

0.23

0.13

ครั้งที่ 30

Q3/2562

30 ก.ย. 62

0.20

0.20

ครัง
้ ที่ 31

Q4/2562

30 ธ.ค. 62

0.20

0.20

ครั้งที่ 32

Q2/2564

30 มิ.ย. 64

0.73

0.42

ครั้งที่ 33

Q1/2565

31 มี.ค. 65

0.54

0.27

ครั้งที่ 34

Q3/2565

30 ก.ย. 65

0.07

0.04

10.17

7.51

รวม

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่ มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

•

การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควร
ลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

•
•

ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อน
ซื้อหน่วยลงทุน

•

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

•

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่ อวัต ถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ ขาย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้าน
้ ต่อย่างใด
การลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนีแ
้ วน โครงการ และข้อผูกพั นได้ที่บริษท
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชีช
ั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล อิ วิตี ดิวิ ดนด อิน ัม
Principal Equity Dividend Income Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL iDIV-A)
ระดับ วาม สี่ย

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบาย ละ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลัก
ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลใน
อนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1) พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน
อนาคต
2) พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบัน
3) พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น หรือ ผลกาไรที่สูงขึ้น หรือ มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่
ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3) (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

วัน ริ่มตน class

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

10 ปี 6 เดือน 13 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณสุปรีดิ์ สุวพันธ์ วันที่เริ่มบริหาร 10 พฤษภาคม 2564
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 20 กันยายน 2560

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน าน ละดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
100%

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ารดา นิน านยอนหลั บบปั หมด (%ตอปี)
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั ต ัดตั

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

1.95%

8.61%

3.28%

-0.55%

4.63%

6.66%

0.38%

-0.54%

7.20%

4.02%

2.43%

4.07%

4.93%

-0.61%

-0.21%

-1.54%

5.01%

1.78%

-0.17%

3.49%

N/A

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ความผันผวนกองทุน

11.25%

9.88%

10.64% 11.36% 19.70% 16.88% 15.66%

15.17%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22%

9.62%

10.61% 11.25% 21.11% 18.12% 15.64%

16.60%

YTD

3 ดอน 6 ดอน

กองทุน

4.11%

1.15%

ดัชนีชี้วัด*

1.44%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL iDIV-A
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ
Maximum Drawdown

-46.92

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั ร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

112.84
0.23

Alpha

-1.08

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.88

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

N/A

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทั้งนี้ ผู้ลง
ทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดทาโดยบริษัทประกันชีวิต

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับ ร
หลั ทรัพย ย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

1.873%

พลังงานและสาธารณูปโภค

18.55

รวม าใช าย

3.210%

2.172%

ธนาคาร

15.95

พาณิชย์

14.33

ขนส่งและโลจิสติกส์

8.35

การแพทย์

6.89

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียมที่ รีย

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.070%

1.000%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.070%

1.000%

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับ ร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

หุ้นสามัญ

95.05

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) : AOT

7.38

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

5.89

5.89

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.94

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SCBT-00100884008
หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) :
GULF

4.96

หุ้นสามัญ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) : BDMS

4.39

หุ้นสามัญ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) : BBL

4.30

PRINCIPAL iDIV-A
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน

ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล อิ วิตี ดิวิ ดนด อิน ัม
Principal Equity Dividend Income Fund

ชนิด าย ินปันผล (PRINCIPAL iDIV-D)
ระดับ วาม สี่ย

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบาย ละ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลัก
ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลใน
อนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1) พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน
อนาคต
2) พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบัน
3) พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น หรือ ผลกาไรที่สูงขึ้น หรือ มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่
ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3) (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

วัน ริ่มตน class

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

นโยบาย าร าย ินปันผล

จ่าย

อาย อ ทน

10 ปี 6 เดือน 13 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณสุปรีดิ์ สุวพันธ์ วันที่เริ่มบริหาร 10 พฤษภาคม 2564
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 20 กันยายน 2560

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน าน ละดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
100%

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ารดา นิน านยอนหลั บบปั หมด (%ตอปี)
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั ต ัดตั

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

1.95%

8.61%

3.28%

-0.54%

4.52%

6.53%

0.38%

-0.54%

7.20%

4.02%

2.43%

4.07%

4.93%

-0.61%

-0.21%

-1.54%

5.01%

1.78%

-0.17%

3.49%

N/A

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ความผันผวนกองทุน

11.25%

9.88%

10.64% 11.36% 19.70% 16.87% 15.72%

15.10%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22%

9.62%

10.61% 11.25% 21.11% 18.12% 15.64%

16.60%

YTD

3 ดอน 6 ดอน

กองทุน

4.11%

1.15%

ดัชนีชี้วัด*

1.44%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL iDIV-D
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ
Maximum Drawdown

-46.89

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั ร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

112.84
0.23

Alpha

-1.08

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.88

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

N/A

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทั้งนี้ ผู้ลง
ทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดทาโดยบริษัทประกันชีวิต

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับ ร
หลั ทรัพย ย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

1.873%

พลังงานและสาธารณูปโภค

18.55

รวม าใช าย

3.210%

2.172%

ธนาคาร

15.95

พาณิชย์

14.33

ขนส่งและโลจิสติกส์

8.35

การแพทย์

6.89

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียมที่ รีย

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.070%

1.000%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.070%

1.000%

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับ ร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

หุ้นสามัญ

95.05

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) : AOT

7.38

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

5.89

5.89

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.94

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SCBT-00100884008
หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) :
GULF

4.96

หุ้นสามัญ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) : BDMS

4.39

หุ้นสามัญ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) : BBL

4.30

PRINCIPAL iDIV-D
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน

ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล อิ วิตี ดิวิ ดนด อิน ัม
Principal Equity Dividend Income Fund

ชนิด าย นหนวยล ทนอัตโนมัติ
(PRINCIPAL iDIV-R)
ระดับ วาม สี่ย

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบาย ละ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลัก
ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลใน
อนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1) พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน
อนาคต
2) พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบัน
3) พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น หรือ ผลกาไรที่สูงขึ้น หรือ มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่
ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3) (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

วัน ริ่มตน class

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

10 ปี 6 เดือน 13 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณสุปรีดิ์ สุวพันธ์ วันที่เริ่มบริหาร 10 พฤษภาคม 2564
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 20 กันยายน 2560

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน าน ละดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
100%

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ารดา นิน านยอนหลั บบปั หมด (%ตอปี)
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั ต ัดตั

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

1.95%

8.61%

3.28%

-0.48%

4.84%

6.85%

0.38%

-0.54%

7.20%

4.02%

2.43%

4.07%

4.93%

-0.61%

-0.21%

-1.54%

5.01%

1.78%

-0.17%

3.49%

N/A

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ความผันผวนกองทุน

11.25%

9.88%

10.64% 11.36% 19.70% 16.87% 15.79%

15.14%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22%

9.62%

10.61% 11.25% 21.11% 18.12% 15.64%

16.60%

YTD

3 ดอน 6 ดอน

กองทุน

4.11%

1.14%

ดัชนีชี้วัด*

1.44%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL iDIV-R
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ
Maximum Drawdown

-46.82

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั ร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

112.84
0.23

Alpha

-1.08

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.88

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

N/A

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทั้งนี้ ผู้ลง
ทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดทาโดยบริษัทประกันชีวิต

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับ ร
หลั ทรัพย ย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

1.873%

พลังงานและสาธารณูปโภค

18.55

รวม าใช าย

3.210%

2.172%

ธนาคาร

15.95

พาณิชย์

14.33

ขนส่งและโลจิสติกส์

8.35

การแพทย์

6.89

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียมที่ รีย

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.070%

1.000%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.070%

1.000%

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับ ร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

หุ้นสามัญ

95.05

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) : AOT

7.38

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

5.89

5.89

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.94

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SCBT-00100884008
หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) :
GULF

4.96

หุ้นสามัญ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) : BDMS

4.39

หุ้นสามัญ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) : BBL

4.30

PRINCIPAL iDIV-R
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน

ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล อิ วิตี ดิวิ ดนด อิน ัม
Principal Equity Dividend Income Fund

ชนิดผล ทน ลม (PRINCIPAL iDIV-C)
ระดับ วาม สี่ย

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบาย ละ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลัก
ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลใน
อนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1) พิจารณาเลือกลงทุนจากประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน
อนาคต
2) พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบัน
3) พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น
หรือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น หรือ ผลกาไรที่สูงขึ้น หรือ มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่
ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร โดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3) (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

วัน ริ่มตน class

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

8 ปี 7 เดือน 30 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณสุปรีดิ์ สุวพันธ์ วันที่เริ่มบริหาร 10 พฤษภาคม 2564
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 20 กันยายน 2560

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน าน ละดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
100%

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ารดา นิน านยอนหลั บบปั หมด (%ตอปี)
1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั ต ัดตั

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

1.95%

8.61%

3.28%

-0.52%

N/A

4.53%

0.38%

-0.54%

7.20%

4.02%

2.43%

N/A

4.53%

-0.61%

-0.21%

-1.54%

5.01%

1.78%

-0.17%

3.49%

N/A

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ความผันผวนกองทุน

11.25%

9.88%

10.64% 11.36% 19.70% 16.84%

N/A

14.19%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22%

9.62%

10.61% 11.25% 21.11% 18.12%

N/A

16.38%

YTD

3 ดอน 6 ดอน

กองทุน

4.11%

1.15%

ดัชนีชี้วัด*

1.44%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL iDIV-C
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ
Maximum Drawdown

-46.91

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั ร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

112.84
0.23

Alpha

-1.08

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.88

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

N/A

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทั้งนี้ ผู้ลง
ทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดทาโดยบริษัทประกันชีวิต

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับ ร
หลั ทรัพย ย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

1.873%

พลังงานและสาธารณูปโภค

18.55

รวม าใช าย

3.210%

2.172%

ธนาคาร

15.95

พาณิชย์

14.33

ขนส่งและโลจิสติกส์

8.35

การแพทย์

6.89

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียมที่ รีย

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

0.810%

ยกเว้น

ารรับซอ น

0.810%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

0.810%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

0.810%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับ ร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

หุ้นสามัญ

95.05

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) : AOT

7.38

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

5.89

5.89

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.94

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
(มหาชน) : SCBT-00100884008
หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) :
GULF

4.96

หุ้นสามัญ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) : BDMS

4.39

หุ้นสามัญ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) : BBL

4.30

PRINCIPAL iDIV-C
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน

ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1.

ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้ อก
ตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ผอู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ ทัง้ นี้
หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปั จจัยที่มผี ลกระทบ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานของตราสาร เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของตราสารทีก่ องทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทั
จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษทั ผู้ออกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธกี ารและความถีใ่ นการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษทั จัดการจะคัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวน
ของปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารทีน่ ่าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพืน้ ฐานและศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ผลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้
แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน และ
ติดตามการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสีย่ งทีก่ ําหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
ของแต่ละกองทุน
4. ความเสี่ ย งจากอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ย งที่เ กิด จากการที่อัต ราดอกเบี้ย ในตลาดมีก ารปรับ ตัว ผัน ผวนอัน เป็ น ผลมาจากปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทางการบริ หารความเสียง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีม่ ผี ลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพ
คล่องในระบบ เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ และใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ทีค่ าดการณ์ไว้
5. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatility)มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้
หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน Efficient Portfolio Management (EPM)
โดย
(ก.) กรณีท่กี องทุนมีการลงทุนในหุ้นจํานวนมาก และผูจ้ ดั การกองทุนคาดว่ามีโอกาสที่ตลาดจะปรับตัวลง กองทุนสามารถเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคาหุน้
(Short Position) แทนการลดความเสีย่ งด้วยการขายหุ้นที่ถอื ครองอยู่ ซึ่งอาจทําให้มผี ลกระทบต่อราคาหุ้นและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึง่ หากตลาดปรับตัวลงจริง
กองทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการทําธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาชดเชยกับมูลค่าหุน้ ทีป่ รับตัวลง
(ข.) กรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทุนคาดว่าตลาดหุน้ มีโอกาสทีจ่ ะปรับตัวขึน้ อย่างรวดเร็ว เกรงว่าจะซื้อหุน้ ไม่ทนั กองทุนสามารถเข้าทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีราคา
หุน้ (Long Position) ทําให้กองทุนได้รบั ผลตอบแทนจากการทําธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาแทนการถือครองหุน้ จริง
อย่างไรก็ตามความเสีย่ งดังกล่าวอาจป้ องกันความเสีย่ งได้ไม่ทงั ้ หมด และอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่ดขี ้นึ หากตลาดไม่เคลื่อนไหวในทิศทางที่
คาดการณ์ไว้

