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Principal 70 Long term Equity Dividend Fund 
30 April 2023 

Fund Features 
Fund Name (short) PRINCIPAL 70LTFD 

Risk Level 6 (High Risk) 
Fund Type  Long Term Equity Fund 
Inception Date 18 July 2005 

Foreign Investment  None 
Policy  
FX Hedging Policy None  

Registered fund size 5,000 MTHB 
Net Asset Value 233.75 MTHB 
Net Asset Value Per Unit  

   70LTFD-T 13.5168 THB 
   70LTFD-D N/A THB 
Risk Involve 1. Business Risk 

  2. Credit Risk 
  3. Market Risk  
  4. Liquidity Risk 

  5. Interest Rate Risk 
Dividend Policy Consider to pay not more than 4 times 
  per year. 

Please study the details of dividend 
payment conditions in the prospectus. 

Trustee ttb bank Plc.  

Registrar Principal Asset Management Co., LTD. 
AIMC Category Equity General 
…………………………………………………………………………………… 

Purchase/ Redemption 
Subscription Period Every business day from bank business 

hours to 3.30 pm 
Minimum Subscription 1,000 THB 
Redemption Period  Every business day from bank business 

hours to 3.00 pm 
Minimum Redemption Not defined 
Minimum Balance  Not defined 
Redemption Policy  Within 5 business days (NAV announce T+1, 

Settlement T+3, CIMBT at 11.30 a.m., SCB/ 

KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK at 
1.00 p.m.) 

…………………………………………………………………………………… 

Investment policy 
The fund will invest in or hold ordinary stocks of listed companies on 
average in the fiscal year not less than 65 percent and not more than 
70 percent of the net asset value of the fund. The rest will consider 

investing in quality debt instruments with the ability to pay interest 
and repay principal in both public and private sectors or other 
securities or assets, or any other investments and means of 

generating return as permitted or approved by SEC and / or invest in 
or hold in private equity units in accordance with the SEC's 
announcement. The fund may invest in debt instruments with issuers 

having early redemption rights (callable) or the holder has the right 
to call the issuer to pay back the debt before the date (puttable) with 
certain returns fixed or at a variable rate according to the interest 

rates of financial institutions or other interest rates and there is no 
stipulation of the compensation conditions which are referenced by 
other additional reference factors. The fund may consider investing 

in or holding forward contracts with the objective to prevent risk and 
may invest in derivatives that are related to the forward contract 
(Structured Note) which is puttable / callable only 

…………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fees to Unitholder (% of Trading Value)* 
Front-end fee  
 70LTFD-T Not more than 1.07% (Waived) 
 70LTFD-D Not more than 1.07% (Currently 1.00%) 

Back-end fee  
 70LTFD-T  Not more than 1.07% (Waived) 
 70LTFD-D Not more than 1.07% (Waived) 

Switching Fee According to the conditions of sale and 
redemption of investment units 

*Fee included VAT. 

…………………………………………………………………………………… 
Fund Fee (% of NAV)* 
Management Fee  

 70LTFD-T  Not more than 1.18% p.a. (Currently 1.06%) 
 70LTFD-D Not more than 1.18% p.a. (Currently 1.18%) 
Trustee Fee  

 70LTFD-T  Not more than 0.09% p.a. (Currently 0.03%) 
 70LTFD-D Not more than 0.09% p.a. (Currently 0.032%) 
Registrar Fee  

 70LTFD-T Not more than 0.15% p.a. (Currently 0.11%) 
 70LTFD-D Not more than 0.15% p.a. (Currently 0.15%) 
Other Expense**  

 70LTFD-T  Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.05%)*** 
 70LTFD-D Not more than 2.14% p.a.**** 
Total Expense (TER)  
 70LTFD-T  Not more than 2.50% p.a. (Currently 1.25%)*** 
 70LTFD-D Not more than 2.50% p.a. (Currently 1.362%)*** 
*as of 1 Jul 21 - 30 Jun 22., Fee included VAT. 

**Excluding Brokerage Fee 
*** Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the 
         expenses that can only be estimated, while actual expenses are  

         included both estimated and unestimated. 
 

Class D Investing in LTF from 1 January 2020 onwards, investors cannot apply for tax deduction and the 
management company will not allow investors to subscription or switch in to Tax benefit class (class T) 
except for switching in or transferring from other LTF funds that have the same tax privileges as 
specified by the management company. 
 

Class T 
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Asset Allocation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fund Performance VS Benchmark 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance. 
Remark: Data as of 30 April 2023. The investors can verify daily asset value at 
www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Common Stock 62.66%  
2. Bond-CB 34.45% 
3. Savings account 2.46%  
4. Other Assets/liability 0.43% 

  

Securities Rating % of NAV 
Bond-CB : BANK OF THAILAND : CB23727A N/A 14.07 
Bond-CB : BANK OF THAILAND : CB23505A N/A 6.84 
Bond-CB : BANK OF THAILAND : CB23706B N/A 5.12 
ADVANCED INFO SERVICE PLC. : ADVANC N/A 4.51 
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO.,LTD. :  
AOT 

N/A 4.40 

Remark :  Data as of 30 April 2023. The investors can verify daily asset value 
at www.principal.th 

 

 Fund Performance 
  YTD 3M  6M   1Y1 3Y1 5Y1 10Y1 Since Inception1 

70LTFD-T (%) -3.07 -2.89 -0.62 0.34 7.52 -0.68 1.43 3.68 
Benchmark (%) -4.88 -5.02 -2.24 -3.64 6.19 -0.06 2.68 8.74 
Information Ratio2 2.93 4.71 1.84 2.48 0.33 -0.20 -0.31 -0.71 
Standard Deviation (%) 7.70 8.28 7.12 7.62 8.80 11.90 10.45 15.58 
70LTFD-D (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Benchmark (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Information Ratio2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Standard Deviation (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year 
2Information Ratio:  Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk 
*Benchmark : SET TRI Index 70% + STGovBond Index 30% (source: The Stock Exchange of Thailand, THAIBMA as of 30 April 2023) effective 
from 2 January 2020 onwards before that using benchmark SET TRI Index 100.00% (17 July 2005 – 1 January 2020) 
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance 

Top 5 Holdings 
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     Dividend History 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remark: Data as of 30 April 2023. 
                 Please study more details of dividend payment criteria in the fund prospectus 

Period XD 
 70LTFD-T  

Dividend Payment (Baht/Unit) 

Period 1 23-Aug-07 0.20 
Period 2 18-May-12 0.60 
Period 3 14-Nov-12 0.30 
Period 4 15-Nov-13 0.40 
Period 5 21-Nov-14 0.35 
Period 6 23-Nov-15 0.35 
Period 7 23-Nov-16 0.33 
Period 8 15-Nov-17 0.51 
Period 9 16-Nov-18 0.28 

Period 10 15-Nov-19 0.33 
Period 11 30-Nov-21 0.28 
Period 12 30-Nov-22 0.23 

                                   Total 4.16 

 

Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays  
(except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries. 

Principal Asset Management Company Limited 
44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.co.th 

 

• Investment in 70LTFD-D investors will not be able to apply for personal income tax deduction according to the investment conditions in LTFs 
purchased before January 1, 2020. Investment in this unit type will be the same as investing in general mutual funds with details and conditions 
as specified in the fund prospectus. 

• Investors should also study information about tax benefits as specified in the investment guide in such mutual funds. If not complying with 
investment conditions, investors will not receive tax benefits and must return tax benefits (Investment between 2016-2019, investors must 
invest in LTF at least 7 calendar years) and investment from January 1, 2020 onwards, investors cannot use tax deductible. 

• Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than the initial 
investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment objectives of investors 
and investors accept the risk that may arise from the investment. 

• In an unusual situation unitholders may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the period 
that specified in the prospectus. 

• Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future reference and 
when in doubt, please contact the selling agent before investing. 

• Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision. 
• This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any person to 

purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice regarding any 
transaction involving the investment products of the companies mentioned herein. 

http://www.principal.co.th/


หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

Principal 70 Long Term Equity Dividend Fund
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (PRINCIPAL 70LTFD-T)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 18 กรกฎาคม 2548

วันเริ่มต้น class วันที่ 18 กรกฎาคม 2548

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย

อายุกองทุน 17 ปี 9 เดือน 26 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร วันที่เริ่มบริหาร 1 ธันวาคม 2565

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 20 กันยายน 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)
ดัชนีชีวัด
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
สัดส่วน (%):70.00
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตรา
สารหนี้ไทย สัดส่วน (%):30.00

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไปใช้  SET TRI Index 70%  + STGovBond Index 30% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน -3.07% -2.89% -0.62% 0.34% 7.52% -0.68% 1.43% 3.68%

ดัชนีชี้วัด* -4.88% -5.02% -2.24% -3.64% 6.19% -0.06% 2.68% 8.74%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -6.32% -6.28% -3.13% -6.24% 6.99% -1.68% 0.59% N/A

ความผันผวนกองทุน 7.70% 8.28% 7.12% 7.62% 8.80% 11.90% 10.45% 15.58%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 8.15% 8.97% 7.45% 7.85% 10.40% 13.60% 12.80% 17.89%

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และ
ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีคุณภาพ หรือหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กอง
ทุนลงทุนได้  ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท callable หรือputtable ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ลงทุนได้ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



PRINCIPAL 70LTFD-T

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 บริษัทจัดการจะไม่เปิดให้ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีก เว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนหรือโอนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนมาจากกองทุน LTF 
อื่นที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -33.68

Recovering Period 2 ปี 9 เดือน

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 59.17

Sharpe Ratio 0.81

Alpha 1.06

Beta 0.77

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี 0 ปี 0 เดือน 18 วัน

Yield to Maturity 1.5293

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นสามัญ 62.66

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

34.45

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2.46

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

0.43

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23727A

14.07

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23505A

6.84

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23706B

5.12

หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) : 
ADVANC

4.51

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) : AOT

4.40

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 34.45

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามผู้ออก % ของ NAV

ธนาคารแห่งประเทศไทย 34.45

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 4.51

บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 4.40

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 3.46

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2.99

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.1800% 1.0600%

รวมค่าใช้จ่าย 2.5000% 1.2500%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.0700% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล

Principal 70 Long Term Equity Dividend Fund ชนิดจ่ายเงินปันผล (PRINCIPAL 70LTFD-D)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 18 กรกฎาคม 2548

วันเริ่มต้น class วันที่ 1 มกราคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย

อายุกองทุน 2 ปี 9 เดือน 24 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร วันที่เริ่มบริหาร 1 ธันวาคม 2565

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 20 กันยายน 2560

ดัชนีชีวัด
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
สัดส่วน (%):70.00
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตรา
สารหนี้ไทย สัดส่วน (%):30.00

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และ
ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีคุณภาพ หรือหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กอง
ทุนลงทุนได้  ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท callable หรือputtable ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ลงทุนได้ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
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การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown N/A

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 59.17

Sharpe Ratio N/A

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี 0 ปี 0 เดือน 18 วัน 

Yield to Maturity 1.5293

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นสามัญ 62.66

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

34.45

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2.46

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

0.43

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23727A

14.07

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23505A

6.84

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23706B

5.12

หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) : 
ADVANC

4.51

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) : AOT

4.40

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 34.45

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามผู้ออก % ของ NAV

ธนาคารแห่งประเทศไทย 34.45

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 4.51

บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 4.40

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 3.46

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 2.99

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.1800% 1.1800%

รวมค่าใช้จ่าย 2.5000% 1.3620%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.0700% 1.0000%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.0700% 1.0000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 



PRINCIPAL 70LTFD-D

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ความเสีย่งที่เกดิจาก

การที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิาร

จดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได้ ทัง้น้ีหากเป็นพนัธบตัร

รฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทน้ี 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น 

ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทั

จดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตาม

ลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

2. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวน

ของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ  เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  และ

ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว   

3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่

ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้

แนวทางบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยคาํนึงถงึสภาพคลอ่งในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการ

เปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ําหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละ

กองทุน 

4. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรบัตัวผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   

แนวทางบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการมแีนวทางในการบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย โดยการวเิคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งหรอืที่มผีลกระทบ เช่น แนวโน้ม

เศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ และใช้ประกอบการการ

ตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้
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