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ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน (Feeder Fund)  
อายุโครงการ ไม่ก าหนด ระดบัความเส่ียงของผู้ลงทุน 

Customer Suitability Score 
4 
เสีย่งสงู 

ขนาดกองทุน 3,000 ลา้นบาท (Green shoe 15%) ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน มคีวามเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 
วนัเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก (IPO) 

   8 - 15 กนัยายน 2564 

วนัจดทะเบียน    17 กนัยายน 2564 (ประมาณการ) 
นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวคอื iShares Russell 

1000 ETF (กองทุนหลกั) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) 
กองทุนหลกัมนีโยบายมุ่งลงทุนเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดชันี Russell 1000 (ดชันีอา้งองิ) ซึง่เป็นดชันี
วดัผลการด าเนินงานของหุน้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาซึ่งก าหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) ทัง้นี้ 
กองทุนจะใชก้ลยุทธก์ารบรหิารแบบแบบเชงิรบั (Passive) เพื่อใหผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันีอา้งองิ 
ดชันี Russell 1000 (ดชันีอ้างองิ) เป็นส่วนหนึ่ง (Subset) ของดชันี Russell 3000 ซึ่งเป็นดชันีที่วดัผลการด าเนินงานของ 
หุน้สหรฐัในวงกวา้ง โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ดชันีอา้งองิไดร้วมผูอ้อกหลกัทรพัยซ์ึง่คดิเป็น 93% ของมลูค่าหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดของหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ของสหรฐัทัง้หมด ดชันีอ้างอิงเป็นดชันีถ่วงน ้าหนักตามมูลค่า
หลกัทรพัย์ที่ออกโดยผูอ้อกหลกัทรพัย์รายใหญ่ที่สุดประมาณ 999 รายในดชันี Russell 3000 โดยคดิเป็นประมาณ 933% 
(วนัที ่31 มนีาคม 2563) ของมลูค่าตลาดรวมของดชันี Russell 3000 ส่วนประกอบทีม่นีัยส าคญัของดชันอีา้งองิคอืหลกัทรพัย์
ของบรษิัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี(Technology Sector) อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบของดชันีอ้างอิงมอีาจมกีาร
เปลีย่นแปลงเมื่อเวลาผ่านไป 

นโยบายการจ่ายปันผล   ไม่ม ี
สกลุเงินท่ีลงทุน USD 
การป้องกนัความเส่ียงของ
อตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจ
เกดิขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการ
กองทุน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

ดชันีเปรียบเทียบ 1. ดชันี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนั ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 
85 และ 

2. ดชันี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 15 

เหมาะส าหรบั ◆ ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
◆ ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 
◆ ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงจนต ่า

กว่ามลูค่าทลีงทุนและท าใหข้าดทุนได้ 
◆ เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

มุมมองการลงทุน 
(Market Outlook) 

◆ สหรฐัฯ เป็นหนึ่งในประเทศต้นก าเนิดของนวตักรรม วฒันธรรมและค่านิยมที่แพร่หลายไปทัว่โลก ทัง้ยงัเป็นประเทศที่มี
เศรษฐกจิขนาดใหญ่ และมอีทิธพิลต่อทศิทางของเศรษฐกจิโลก จงึเหมาะแก่การลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในพอรต์
หลกัในระยะยาว 

◆ สหรฐัฯ เป็นประเทศที่สามารถแกไ้ขปัญหา และฟ้ืนตวัจากเหตุการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้เป็นอย่างด ีท าให้
กา้วจากวงจรการฟ้ืนตวัสู่การขยายตวัไดอ้ย่างรวดเรว็  

◆ สภาพคล่องทีย่งัคงอยู่ในระดบัสงู เป็นปัจจยัสนับสนุนการลงทุนในหุน้สหรฐัฯ 
 

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 
ม ี ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี 
Principal US Equity Fund 
PRINCIPAL USEQ  (ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL USEQ-A) 

สูง 

ระดบัความเสีย่งของกองทุน : 6 

ต ่า สงู
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จดุเด่นของกองทุน ลงทุนใน iShares Russell 1000 ETF ซึง่ 
◆ ลงทุนในหุน้ของธุรกจิ ทีค่รอบคลุมหลายอุตสาหกรรมในสหรฐัฯ ทัง้ขนาดใหญ่และขนาดกลางราว 1000 บรษิทั 
◆ ผลส ารวจในอดตีพบว่า ในระยะทีเ่ศรษฐกจิขยายตวั หุน้สหรฐัฯ ขนาดกลางจะท าผลงานไดด้ไีม่แพหุ้น้ขนาดใหญ่  
◆ กองทุน iShares Russell 1000 ETF มผีลการด าเนินงานทีใ่กลเ้คยีงดชันีอา้งองิ Russell 1000 Total Return Index 

รายละเอียดกองทุน 
การท ารายการหลงัการเปิดเสนอขายครัง้แรก (After IPO) 
วนัเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ, ตัง้แต่เปิดท าการ – 15.30 น. โดยเริม่ตัง้แต่ 27 กนัยายน 2564* เป็นตน้ไป 
วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ, ตัง้แต่เปิดท าการ – 15.00 น. โดยเริม่ตัง้แต่ 4 ตุลาคม 2564* เป็นตน้ไป 

* ทัง้นี้ หากตรงกบัวนัหยุดท าการใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 
การช าระค่าขายคืน 
 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน 

ภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิกองทุน (T+6)     
ส าหรบั CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ ttb 
1,000 บาท 
1,000 บาท  
ไม่ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 
การขายหน่วยลงทุน-สบัเปล่ียนเข้า ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบนัเก็บ 1.50%) 
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน-สบัเปล่ียนออก 
การซื้อขายหลกัทรพัย ์(Brokerage Fee) 
 

ไม่เกนิ 1.07% (ยกเวน้) 
ไม่เกนิ 0.54% (ยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน  
(ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิกัดว้ยหนี้สนิก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน) 
การจดัการ ไม่เกนิ 2.14% ต่อปี (เกบ็จรงิ 1.605% ต่อปี) 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.33% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.0374% ต่อปี) 
นายทะเบียน ไม่เกนิ 0.54% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.321% ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
บรหิารจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
44 อาคาร ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้16 ถ. หลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทร ) .02(  686-9595 โทรสาร ) .02 ( 657-3167 
Website www.principal.th 

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน 
กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราที่อาจ
เกดิขึน้ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุน หรอืได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่ งกองทุนหลกัอาจได้รบัผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 
ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสนิใจลงทุน 
ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรอืกองทุนรวมที่มกีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัยส์นิ   
ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได้ หรอืกลบัมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจ้ง ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า      
30 วนั ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

  Disclaimer 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) จดัท าเอกสารฉบบันี้ขึน้เพื่อวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไม่ไดมุ้่งหมาย  ใหถ้อืเป็นค า
เสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภณัฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถือเป็ นการ  ให้ค าปรึกษาหรอื
ค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด  
แมบ้รษิทัจดัการจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรเพื่อให้ขอ้มูล ดงักล่าวมคีวามถูกต้องและตรงกบัวตัถุประสงค์ของการจดัท าเอกสารนี้ บริษทัจดัการและพนักงานของบรษิทั
จดัการไม่มคีวามรบัผดิและจะไม่รบัผดิส าหรบัความผดิพลาด ของขอ้มูลใด ๆ ที่เกดิขึน้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ที่เกดิขึน้บนพืน้ฐานของ
ความเหน็หรอืขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ไดใ้ห้ค ารบัรองหรอืรบัประกนั ไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยปรยิาย เกี่ยวกบัความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถอื ทนัต่อ
เหตุการณ์ หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกดิขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ความเหน็ บทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานใน
อนาคตทีป่รากฏในเอกสารนี้ ไม่ถอืเป็นเครื่องยนืยนัและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้ 
ส าหรบันักลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืรบัหนังสอืชีช้วน สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้ าเนินการขายทีท่่านใชบ้รกิาร 

http://www.principal.th/


เอกสารฉบบันี้ขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่ขอ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวนใหบุ้คคลใดท าการซื้อ และ/หรอืขาย
ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไมถ่อืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัตา่ง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด 
 

ข้อมูลกองทุนหลกั 
ช่ือกองทุน iShares Russell 1000 ETF 
ประเภท กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน 15 พฤษภาคม 2543 
ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ สหรฐัอเมรกิา 
ประเทศท่ีจดทะเบียนซื้อขาย สหรฐัอเมรกิา (Stock Exchange: New York Stock Exchange, NYSE Arca) 
สกลุเงินของกองทุน USD 
วนัท าการซื้อขาย   ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุนหลกั 
การจ่ายปันผล ม ี(พจิารณาจ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) 
บริษทัจดัการ BlackRock Fund Advisors 
ผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นของกองทุน State Street Bank and Trust Company 
นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายมุ่งลงทุนเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดชันี Russell 1000 (ดชันีอ้างองิ) ซึ่งเป็นดชันี

วดัผลการด าเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาซึ่งก าหนดโดย FTSE Russell (Index Provider)
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบรหิารแบบแบบเชงิรบั (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนของดชันีอ้างองิ   
โดยจะไม่พยายามเอาชนะดชันีอ้างองิ หรอืบรหิารการลงทุนแบบปกป้อง (defensive positions) เมื่อตลาดตกลงหรอืเมื่อมี
มูลค่าสูงเกนิจรงิ นอกจากนี้ บรษิทัจดัการจะใชก้ลยุทธ์การสุ่มตวัแทนจากดชันี (Representative sampling) ในการบรหิาร
จดัการกองทุน 
“การสุ่มตวัแทน” เป็นกลยุทธใ์นการจดัท าดชันีทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตวัแทนซึง่มลีกัษณะการลงทุนทีค่ลา้ย
กบัดชันีอ้างองิ หลกัทรพัย์ที่เลอืกคาดว่าจะท าใหม้ลีกัษณะการลงทุนโดยรวม (ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น มูลค่าหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดและน ้าหนักของอุตสาหกรรม) ลกัษณะพืน้ฐาน (Fundamental) (เช่น ความแปรปรวนของผลตอบแทน) และ
มาตรการดา้นสภาพคล่อง ที่คล้ายคลงึกบัดชันีอา้งองิ กองทุนอาจถอืหรอืไม่ถอืหลกัทรพัย์ทัง้หมดในดชันีอา้งองิ โดยทัว่ไป
กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 90% ในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างองิและลงทุนใน depositary receipts ซึง่เป็น
ตวัแทนหลกัทรพัยข์องดชันีอา้งองิ 

ตวัช้ีวดั (benchmark) Russell 1000 Total Return Index 
Bloomberg ticker IWB US 
ISIN US4642876225 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน (Entry Charge) 

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วย
ลงทุน (Exit Charge) 

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fees)  

0.15% ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมรวม (Total Annual 
Fund Operating Expenses) 

0.15% ต่อปี 

 
 

ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลกัเพ่ิมเติมได้ท่ี  
https://www.ishares.com/us/products/239707/ishares-russell-1000-etf 
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