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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่ อการเลี้ยงชีพ
Principal Aggressive Allocation Retirement Mutual Fund
30 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL AARMF

่ ง
ระดับความเสีย

7 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุนผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund
of Funds), กองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ

วันที่จดทะเบียนกองทุน

13 ธันวาคม 2547

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (ไม่เกิน 75%)
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ตามดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 27.91 ล้านบาท
ปัจจุบัน

นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่ อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุน
ที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ ทั้งที่ลงทุนในประเทศ และ/หรือ
ต่ า งป ระเท ศ และ/หรื อ หน่ ว ย private equity ต ามป ระก าศ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS
ของกองทุ น ดัง กล่ าวโดยเฉลี่ ยในรอบปี ไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

15.3915 บาท

อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

2. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

……………………………………………………………………………………

หลายประเทศ
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
4. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออก
ตราสาร
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสาร
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ตราสาร
7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ
ตราสาร
นโยบายจ่ายเงินปันผล

้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
วันทําการซื้อ

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา
15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ
ครั้งแรก

1,000 บาท

ครั้งถัดไป

ไม่กําหนด

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา
15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นตํา่

ไม่กําหนด

รับเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+4 ธนาคาร

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/

ประเภทกองทุนรวมตามที่

Aggressive Allocation

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………

KK เวลา 13.00 น.)
………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ไม่มี

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้วม
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 1.070%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.12% (ปัจจุบัน 0.048%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน 0.075%)

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ**

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.263%)***

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 1.456%)***

*ข้อมูล 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอ่น
ื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ
ซื้อขายหลักทรัพย์
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้
เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้
และประมาณการไม่ได้
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
่ ทรัพย์สน
ชือ
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

1. Exchange Traded Fund - Equity – Domestic
45.49%
2. Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar
37.99%
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 8.54%
4. Exchange Traded Fund - Equity - Japanese
Yen 2.45%
5. Exchange Traded Fund - Equity – CAD 2.12%
6. Unit Trust Foreign Equity-EURO 2.10%
7. Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar
1.00%
8. สินทรัพย์อ่น
ื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.33%

% ของ NAV

กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ : TDEX

45.49

ISHARES TR CORE S&P500 ETF : IVV US

25.84

ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACC :
IEMA LN

4.22

INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 : QQQ US

3.70

Nomura TOPIX Exchange Traded Fund :
2.45
1306 JP
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถ
ดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ผลการดําเนินงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th
YTD
-7.61

AARMF (%)

3 เดือน
0.10

6 เดือน
-2.36

1 ปี1
-3.75

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
3 ปี1
5 ปี1
2.32
2.02

10 ปี1
2.67

ตั้งแต่จด
ั ตั้งกองทุน1
2.43

Benchmark (%)

-5.15

1.66

-0.55

-0.95

4.84

3.34

4.39

4.74

Information Ratio2

-0.43

-1.39

-0.68

-0.43

-0.33

-0.20

-0.25

-0.20

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

12.88

11.64

12.70

12.95

16.95

14.51

11.39

12.52

่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม

1

่ เทียบกับความเสี่ยง
Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้: 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 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) มีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้านัน
้ ใช้
STGovBond Index 10% + SET50 TRI Index 45% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 22.5% + M1WO Index (THB) 22.5%
(11 กุมภาพั นธ์ 2563 – 3 มกราคม 2565)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•
•

•
•
•
•

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ร
ี ะบุไว้ในคูม
่ ือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วยหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีค วามเสี่ ยงของการลงทุน ผู้ล งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผูต
้ ิดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ท่บ
ี ริษัทจัดการและผูส
้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 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 อะ รสซีฟ แอลโล ชั่น พ่อ าร ลีย ชีพ
Principal Aggressive Allocation Retirement Mutual Fund

(PRINCIPAL AARMF)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนผสม, Fund of Funds, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กลุ่มกองทุนรวม : Aggressive Allocation

เน้นลงทุนในตราสารทุน โดยอาจเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสาร
แห่งหนี้ ทั้งที่ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจรับจานองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนได้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดิน
จากการชาระหนี้ หรือสิทธิเรียกร้อง กองทุนรวมอาจดาเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนุญาตทาการจัดสรรที่ดิน
เพื่อประโยชน์ในการจาหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสืชี้ชวนส่วนข้อมูลกอง
ทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 13 ธันวาคม 2547

วัน ริ่มตน class

N/A

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

17 ปี 11 เดือน 10 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565
คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

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
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

า ตอน

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-7.61%

0.10%

-2.36%

-3.75%

2.32%

2.02%

2.67%

2.43%

ดัชนีชี้วัด*

-5.15%

1.66%

-0.55%

-0.95%

4.84%

3.34%

4.39%

4.74%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-4.86%

-0.69%

-2.39%

-0.45%

2.30%

0.52%

3.66%

N/A

ความผันผวนกองทุน

12.88% 11.64% 12.70% 12.95% 16.95% 14.51% 11.39%

12.52%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

12.50% 12.54% 12.46% 12.40% 17.11% 14.57% 11.49%

13.77%

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%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL AARMF
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.30 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : ไม่กาหนด

ยอด

หลอ ันต่า

78.59
0.18

ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.96

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.070%

1.070%

รวม าใช าย

3.210%

1.456%

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

% อ NAV

ดูข้อมูลเพิ่มในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียม

83.75

-2.45

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 9 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-31.64

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

ไม่มี

ไม่มี

UNIT TRUST

91.13

ารรับซอ น

ไม่มี

ไม่มี

ธนาคาร

8.54

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

ไม่มี

ไม่มี

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

0.33

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

ไม่มี

ไม่มี

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - Domestic

45.49

45.49

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

37.99

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

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

8.54

25.84

Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

2.45

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

Exchange Traded Fund - Equity - CAD

2.12

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) : KBANKFCD-USD-AARM

5.62

Unit Trust Foreign Equity-EURO

2.10
1.00

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

4.22

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

0.33

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

3.70

PRINCIPAL AARMF
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

ThaiDEX SET50 ETF

web link :

https://www.oneasset.com/doc_fund/Fund%20Summary
%20Prospectus/TDEX_summary_prospe
ctus.pdf

ช่อ อ ทน :

iShares Core S&P 500 ETF

ISIN code :

464287200 (CUSIP)

Bloomberg code:

IVV US

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

ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลีย้ งชีพ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีม่ นี โยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ
ตราสารหนี้ ทัง้ ทีล่ งทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ความเสีย่ งใน
การลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลีย้ งชีพ ทีจ่ ะได้รบั เงินลงทุนคืนหรือได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวังไว้ประกอบด้วย
ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน

แนวทางการบริ หารเพือ่ ลดความเสี่ยง

(1)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) การลงทุนในกองทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
หลักในต่างประเทศที่มสี กุลเงินแตกต่างจากสกุลเงินที่ผลู้ งทุนใช้อยู่หรือใช้ในการ แลกเปลีย่ นให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ลงทุนเริม่ แรก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานัน้ ๆด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนสามารถที่จะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลให้
ตัวเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวนได้

(2)

ความเสีย่ งในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ การลงทุนในต่างประเทศ
จะผูกพันกับปั จจัยหรือตัวแปรของความเสีย่ งทีอ่ าจแตกต่างไปจากปั จจัยหรือตัว
แปรท้องถิน่ ที่ผลู้ งทุนมีความคุน้ เคย อาทิเช่น การแกว่งของอัตราแลกเปลีย่ น
ปั จจัยด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับทีแ่ ตกต่างกัน
ข้อจํากัดในการแลกเปลีย่ นสกุลเงิน ข้อจํากัดเกีย่ วกับการลงทุนจากต่างชาติ และ
การแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ เป็ นต้น อีกทัง้ วิธที ใ่ี ช้ในการประเมินมูลค่าของ
หลักทรัพย์จะขึน้ อยู่กบั สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติของการลงทุนและปั จจัย
ทีม่ อี ยู่เฉพาะประเทศนัน้ ๆ เป็ นต้น

บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในตลาดต่างประเทศที่
เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว

(3)

ความเสีย่ งจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (efficient portfolio management) กองทุนจะมีความเสีย่ งจาก
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
ลงทุน ซึง่ อาจจะเกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่ตรงกับการคาดการณ์ของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่
อาจจะทําให้เกิดการเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้ ได้ ยกตัวอย่าง
เช่น ผูจ้ ดั การกองทุนคาดการณ์ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์มแี นวโน้มทีจ่ ะลดลง จึง
ป้ องกันความเสีย่ งโดยขายสัญญาล่วงหน้า แต่ในกรณีทด่ี ชั นีหลักทรัพย์กลับ
เพิม่ ขึน้ แทนทีจ่ ะลดลง อาจจะทําให้เสียโอกาสในการทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการทีห่ ลักทรัพย์เพิม่ ขึน้ ได้

บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ถงึ ความเหมาะสมและปั จจัยเสีย่ งต่างๆในการลงทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนในแต่ละ
สถานการณ์

(4) ความเสีย่ งจากการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk)

บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ความเหมาะสมของกองทุนที่จะนําเงินไปลงทุน โดย
กองทุนจะมีความเสีย่ งจากการดําเนินงานของบริษทั ผูอ้ อกตราสารของกองทุนรวม พิจารณาวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน รวมทัง้ ข้อมูลในอดีตของกองทุน
อื่นทีก่ องทุนเปิ ดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ นําเงินไป นัน้ ๆประกอบการพิจารณาลงทุน
ลงทุน ซึ่งการดําเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารจะส่งผลต่อความสามารถในการ
จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การจ่ายเงินปั นผล รวมถึงราคาซื้อขายหุ้นของบริษัท
และกองทุนยังอาจมีความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนั น้ ๆ ด้วย ซึ่ง
ผลกระทบดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นในรูปของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนซึง่ อาจมีผล
ให้ตวั เลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวนได้
บริษทั จัดการจะพิจารณาหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ทก่ี องทุนรวมอื่นนัน้ นําเงิน
(Credit Risk)เป็ นความเสีย่ งจากการที่ผอู้ อกตราสารหรือผูค้ ํ้า ประกันตราสารที่ ไปลงทุน ว่ามีความเสีย่ งจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตรา
กองทุ น ไปลงทุ น จะปฏิเสธการชํ า ระเงิน หรือไม่ส ามารถชํ า ระคืน เงิน ต้นและ สารมากน้อยเพียงใด ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาการลงทุนตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์
ดอกเบีย้ ได้ตามทีก่ ําหนด ซึง่ มีผลให้มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลง
ของโครงการ

(5) ความเสีย่ งจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน

แนวทางการบริ หารเพือ่ ลดความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกลงทุ นในหน่ วยลงทุนของกองทุนที่มี
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของราคาของตราสารทีก่ องทุนลงทุนที่เกิด นโยบายเหมาะสมกับ สภาวการณ์ ต่ า งๆ เช่ น หากตลาดทุ น ได้ ร ับ
จากปั จจัยภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ ผลกระทบ อาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่มนี โยบายลงทุนใน
ภายในและภายนอกประเทศ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ ของ ตราสารหนี้แทน
ตลาดทุนและตลาดเงิน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อราคาของตราสารที่
กองทุนรวมอื่นได้ลงทุนไว้

(6) ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

(7) ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

บริษัทจัดการจะคัดเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่มแี นวโน้มว่าจะ ขาด
กองทุนมีการกระจายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีม่ นี โยบายการ สภาพคล่องในอนาคต โดยพิจารณาจาก นโยบายการลงทุน เงื่อนไขใน
ลงทุนในตราสารแห่งทุนและ/หรือตราสารแห่งหนี้ ทัง้ ที่ลงทุนในประเทศ และ/ การลงทุน ขนาดของกองทุ น รวมทัง้ หลักทรัพย์ท่ีกองทุ น นํ าเงินไป
หรือในต่างประเทศ จึงอาจมีความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของหน่วยลงทุน ลงทุน ว่าจะไม่มคี วามเสีย่ งต่อการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นทีไ่ ด้ลงทุนไว้

