
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคช่ันเพ่ือการเลี้ยงชีพ         30 เมษายน 2566 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพ่ือการเลี้ยงชพี 
Principal Aggressive Allocation Retirement Mutual Fund 
30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL AARMF 
ระดับความเส่ียง 7 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund 

of Funds), กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 13 ธันวาคม 2547 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ มี (ไม่เกิน 75%) 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 27.73 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย 15.0132 บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน 
  2. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศ 

   หลายประเทศ 
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย 
   ล่วงหน้า 
4. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออก   
   ตราสาร 
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ี 
   ของผู้ออกตราสาร 
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา    
   ตราสาร 
7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของ   
   ตราสาร 

นโยบายจ่ายเงินปนัผล ไม่มี 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที ่ Aggressive Allocation 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคช่ันเพ่ือการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุน
ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุน
ในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหน้ี ท้ังท่ีลงทุนในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS 
ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต . หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
…………………………………………………………………………………… 
ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 

15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือ 
 คร้ังแรก 1,000 บาท 
 คร้ังถัดไป ไม่กําหนด 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 

15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํา่  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV 

(ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+4 ธนาคาร 
CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ 
KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ 
KK เวลา 13.00 น.) 

 

……………………………………………………………………… 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน ไม่มี 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 
ในทํานองเดียวกนัไว้แล้วม  
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 1.070%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์  ไม่เกิน 0.12% (ปัจจุบัน 0.048%) 
นายทะเบียน  ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน 0.075%) 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ**  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.27%)*** 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด  ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 1.463%)*** 
*ข้อมูล 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษ ี  
 มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แลว้ 
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการ  
   ซื้อขายหลักทรัพย์ 
***เพดานคา่ใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้  

 เท่าน้ัน ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้  
 และประมาณการไม่ได้ 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถดู 

          ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมรับหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี  
โทร 0-2686-9595 ต้ังแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ พรินซิเพิล จํากัด 
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วยหากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดังน้ัน  
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้ 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้

เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
• เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ 

ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

1. Exchange Traded Fund - Equity – Domestic 
   43.90% 
2. Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar  
   42.46% 
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์4.23% 
4. Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar 
   2.81% 
5. Unit Trust Foreign Equity-EURO 2.40% 
6. Exchange Traded Fund - Equity – CAD 2.09% 
7. Exchange Traded Fund - Equity - Japanese 

Yen 1.97% 
8. สินทรัพย์อ่ืน (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.15% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ : TDEX 43.90 
ISHARES TR CORE S&P500 ETF : IVV US 30.82 
ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACC : 
IEMA LN 5.04 

INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 : QQQ US 3.97 
Pricipal Global Investors Funds - European Equity 
Fund : PIFEQIA ID 2.40 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ  
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

                    ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 
 YTD  3 เดือน   6 เดือน  1 ป1ี    3 ป1ี 5 ป1ี       10 ป1ี        ตั้งแต่จดัตั้งกองทนุ1 

AARMF (%) -0.80 -2.52 0.46 -5.13 5.67 1.01 1.70 2.23 
Benchmark (%) 0.57 -1.56 2.10 -0.67 8.34 2.62 3.60 4.57 
Information Ratio2 -1.57 -1.65 -0.88 -0.98 -0.42 -0.24 -0.28 -0.21 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 8.11 8.59 8.88 11.27 13.26 14.49 11.41 12.44 

1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยง 
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใช้: STGovBond Index 10%  + SET50 TRI Index 45%  + M1WO index adjusted with FX hedging cost 38.25%  + M1WO 
Index (THB) 6.75% (Source: Bloomberg, BOT, SET, THAIBMA ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566) มีผลต้ังแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กอ่นหน้าน้ันใช้  
STGovBond Index 10%  + SET50 TRI Index 45%  + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%  
(11 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 มกราคม 2565) 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลียงชีพ

Principal Aggressive Allocation Retirement Mutual Fund  (PRINCIPAL AARMF)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนผสม, Fund of Funds, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กลุ่มกองทุนรวม : Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสาร
แห่งหนี้ ทั้งที่ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนได้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดิน
จากการชําระหนี้ หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประโยชน์ในการจําหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสืชี้ชวนส่วนข้อมูลกอง
ทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

เน้นลงทุนในตราสารทุน โดยอาจเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 13 ธันวาคม 2547

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 18 ปี 4 เดือน 13 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565

คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
1) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 10
2) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 45
3) ดัชนี MSCI World Index Net Total Return ในสกุลเงิน USD ใน
อัตราส่วนร้อยละ 45 (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

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

กองทุน -0.80% -2.52% 0.46% -5.13% 5.67% 1.01% 1.70% 2.23%

ดัชนีชี้วัด* 0.57% -1.56% 2.10% -0.67% 8.34% 2.62% 3.60% 4.57%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -3.72% -4.93% -1.68% -6.30% 6.27% -1.08% 0.83% N/A

ความผันผวนกองทุน 8.11% 8.59% 8.88% 11.27% 13.26% 14.49% 11.41% 12.44%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 7.77% 8.06% 9.17% 11.12% 13.05% 14.55% 11.51% 13.67%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้  STGovBond Index 10%  + SET50 TRI Index 45%  + M1WO index adjusted with FX 
hedging cost 38.25%  + M1WO Index (THB) 6.75% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - Domestic 43.90

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 42.46

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4.23

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar 2.81

Unit Trust Foreign Equity-EURO 2.40

Exchange Traded Fund - Equity - CAD 2.09

Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen 1.97

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.15

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน วรรณ จํากัด : TDEX

43.90

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : BlackRock (Singapore) 
Limited : IVV US

30.82

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : BlackRock (Singapore) 
Limited : IEMA LN

5.04

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : Invesco PowerShares 
Capital Mgmt Limited : QQQ US

3.97

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : KBANK-
745-1043905

2.62

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

UNIT TRUST 95.63

ธนาคาร 4.23

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.15

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

ดูข้อมูลเพิ่มในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : ไม่กําหนด ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -31.64

Recovering Period 0 ปี 9 เดือน 

FX Hedging 86.97

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 72.43

Sharpe Ratio 0.44

Alpha -2.47

Beta 0.98

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.0700% 1.0700%

รวมค่าใช้จ่าย 3.2100% 1.4630%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย ไม่มี ไม่มี

การรับซือคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : ThaiDEX SET50 ETF web link : https://www.one-
asset.com/doc_fund/Fund%20Summary
%20Prospectus/TDEX_summary_prospe
ctus.pdf

ชื่อกองทุน : iShares Core S&P 500 ETF ISIN code : 464287200 (CUSIP)

Bloomberg code: IVV US

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 

 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอื

ตราสารหน้ี ทัง้ทีล่งทุนในประเทศและ/หรอืในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ความเสีย่งใน

การลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี ทีจ่ะไดร้บัเงนิลงทุนคนืหรอืไดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงัไวป้ระกอบดว้ย 

 

ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

(1) ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิ (Exchange rate risk)   การลงทุนในกองทุน

หลกัในต่างประเทศที่มสีกุลเงนิแตกต่างจากสกุลเงนิที่ผูล้งทุนใช้อยู่หรอืใช้ในการ

ลงทุนเริม่แรก อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานัน้ๆด้วย โดยอตัราแลกเปลี่ยนสามารถที่จะเพิ่มขึ้น

หรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัอัตราแลกเปลี่ยนที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลให้

ตวัเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมคีวามผนัผวนได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นใหเ้หมาะสมตามสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

(2)  ความเสีย่งในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ การลงทุนในต่างประเทศ

จะผกูพนักบัปัจจยัหรอืตวัแปรของความเสีย่งทีอ่าจแตกต่างไปจากปัจจยัหรอืตวั

แปรทอ้งถิน่ที่ผูล้งทุนมคีวามคุน้เคย อาทเิช่น การแกว่งของอตัราแลกเปลีย่น 

ปัจจยัดา้นสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิ กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีแ่ตกต่างกนั 

ขอ้จํากดัในการแลกเปลีย่นสกุลเงนิ ขอ้จํากดัเกีย่วกบัการลงทุนจากต่างชาต ิและ

การแทรกแซงจากหน่วยงานของรฐั เป็นตน้ อกีทัง้วธิทีีใ่ช้ในการประเมนิมลูค่าของ

หลกัทรพัยจ์ะขึน้อยู่กบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ ทศันคตขิองการลงทุนและปัจจยั

ทีม่อียู่เฉพาะประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ 

บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในตลาดต่างประเทศที่

เขา้ลงทุนอย่างรอบคอบ  เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

(3) ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารการลงทุน (efficient portfolio management)  กองทุนจะมคีวามเสีย่งจาก

การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

ลงทุน ซึง่อาจจะเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่ตรงกบัการคาดการณ์ของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่

อาจจะทําใหเ้กดิการเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีม่ากขึน้ได ้ ยกตวัอย่าง 

เช่น ผูจ้ดัการกองทุนคาดการณ์ว่าดชันีตลาดหลกัทรพัยม์แีนวโน้มทีจ่ะลดลง จงึ

ป้องกนัความเสีย่งโดยขายสญัญาล่วงหน้า แต่ในกรณีทีด่ชันีหลกัทรพัยก์ลบั

เพิม่ขึน้แทนทีจ่ะลดลง อาจจะทําใหเ้สยีโอกาสในการทีไ่ดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้

จากการทีห่ลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ได ้

บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ถงึความเหมาะสมและปัจจยัเสีย่งต่างๆในการลงทุน

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุนในแต่ละ

สถานการณ์ 

(4) ความเสีย่งจากการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการดําเนินงานของบรษิทัผูอ้อกตราสารของกองทุนรวม

อื่นทีก่องทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี นําเงนิไป

ลงทุน ซึ่งการดําเนินงานของบรษิัทผู้ออกตราสารจะส่งผลต่อความสามารถในการ

จ่ายคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย  การจ่ายเงนิปันผล  รวมถงึราคาซื้อขายหุ้นของบรษิัท 

และกองทุนยงัอาจมีความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนัน้ ๆ ด้วย  ซึ่ง

ผลกระทบดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้หน็ในรูปของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนซึง่อาจมีผล

ใหต้วัเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมคีวามผนัผวนได ้  

บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ความเหมาะสมของกองทุนที่จะนําเงนิไปลงทุน โดย

พจิารณาวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุน รวมทัง้ขอ้มลูในอดตีของกองทุน

นัน้ๆประกอบการพจิารณาลงทุน 

(5)  ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร  

(Credit Risk)เป็นความเสีย่งจากการที่ผูอ้อกตราสารหรอืผูค้ํ้า ประกนัตราสารที่

กองทุนไปลงทุนจะปฏิเสธการชําระเงนิหรือไม่สามารถชําระคืนเงนิต้นและ

ดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ําหนด  ซึง่มผีลใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลง   

บรษิทัจดัการจะพจิารณาหลกัทรพัยส์่วนใหญ่ทีก่องทุนรวมอื่นนัน้นําเงนิ

ไปลงทุน ว่ามคีวามเสีย่งจากความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตรา

สารมากน้อยเพยีงใด  ทัง้น้ี ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาการลงทุนตาม

ความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการลงทุนและวตัถุประสงค์

ของโครงการ 



ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

(6)   ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาของตราสารทีก่องทุนลงทุนที่เกดิ

จากปัจจยัภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้

ภายในและภายนอกประเทศ  ความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย  สถานการณ์ของ

ตลาดทุนและตลาดเงนิ  เป็นต้น  ซึ่งเป็นปัจจยัที่มผีลกระทบต่อราคาของตราสารที่

กองทุนรวมอื่นไดล้งทุนไว ้ 

บริษัทจัดการจะพิจารณาคดัเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่มี

นโยบายเหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ   เช่น หากตลาดทุนได้รับ

ผลกระทบ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มนีโยบายลงทุนใน

ตราสารหน้ีแทน 

(7)   ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

กองทุนมกีารกระจายเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีม่นีโยบายการ

ลงทุนในตราสารแห่งทุนและ/หรือตราสารแห่งหน้ี  ทัง้ที่ลงทุนในประเทศ และ/

หรอืในต่างประเทศ  จงึอาจมคีวามเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอื่นทีไ่ดล้งทุนไว ้  

บริษัทจดัการจะคดัเลอืกลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่มแีนวโน้มว่าจะ ขาด

สภาพคล่องในอนาคต  โดยพจิารณาจาก  นโยบายการลงทุน เงื่อนไขใน

การลงทุน  ขนาดของกองทุน  รวมทัง้หลกัทรพัย์ที่กองทุนนําเงนิไป

ลงทุน  ว่าจะไม่มคีวามเสีย่งต่อการขายคนืหน่วยลงทุน 
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