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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุ้นปันผล
Principal Dividend Equity Fund
30 เมษายน 2565
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL DEF

ระดับความเสี่ยง

6 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุน ตราสารทุน

วันที่ จดทะเบียนกองทุน

29 กุมภาพั น ธ์ 2555

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี

นโยบายการลงทุน

การป้องกันความเสี่ยงจาก

กองทุ น รวมมี น โยบายลงทุ น ในหรือ มี ไ ว้ ซึ่ ง หุ้ น สามั ญ ที่ จดทะเบี ย นในตลาด

ไม่มี

หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ มี ปั จ จั ย พื้ นฐานดี และมี น โยบายหรื อ มี ก าร

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท

จ่า ยเงินปัน ผลอย่างสมํ่ าเสมอ โดยเฉลี่ ย ในรอบปี บัญชีไ ม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 544.58 ล้านบาท

ของมูลค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิของกองทุน รวม เงิน ลงทุน ส่ว นที่ เ หลื อ กองทุ น จะ

ปัจจุบัน

นํา ไปลงทุน ในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงิ นฝาก และในหน่ ว ย

มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ/หน่ วย

12.2961 บาท

private equity ตามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หลั กทรั พ ย์

ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

หรือ ทรั พ ย์สิ น อื่น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธีอื่ น ที่ ไ ม่ ขั ด ต่อ กฎหมาย ก.ล.ต.

ตราสาร
2. ความเสี่ย งทางธุรกิ จ

กําหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้

……………………………………………………………………………………

ของผู้ออกตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
ของตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่ อการลดความเสี่ยง
นโยบายจ่ายเงินปันผล

หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

พิ จารณาอย่า งน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ โปรดศึ กษารายละเอียดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินปัน ผลเพิ่ มเติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํา กัด

ประเภทกองทุ นรวมตามที่

Equity General

แสดงในข้อมูลที่ ใช้เปรียบเทียบ
ผลการดําเนิ นงานของกองทุน
รวม ณ จุด ขาย
……………………………………………………………………………………

ข้อมูลการซือ
้ /ขายหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การถึ งเวลา

มูลค่าขั้นตํ่า ของการซื้อ

1,000 THB

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การถึ งเวลา

15.30 น.

15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่า ของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นตํ่า

ไม่กําหนด

รับเงิ นค่าขายคืน

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

……………………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่ วยลงทุ น)*
ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยน

อัตราเดียวกับค่า ธรรมเนียมการขายและรั บซื้อ

ค่าธรรมเนียมในการซื้อ ขาย

ไม่เกิน 0.33% (ปั จจุบัน 0.22%)

คืนหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุร กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว, ยกเว้นค่า ธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุ นรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจั ดการ

ไม่เกิน 1.07% (ปั จจุบัน 0.482%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.021%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.13% (ปั จจุบัน 0.027%)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ**

ไม่เกิน 2.14% (ปั จจุ บัน 0.035%)***

รวมค่า ใช้ จ่ายทั้ งหมด

ไม่เกิน 2.14% (ปั จจุ บัน 0.565%)***

*ข้อมูล 1 ก.พ. 64 – 31 ม.ค. 65; ค่า ธรรมเนียมเป็นอั ตราที่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุร กิจ เฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดีย วกันไว้ แล้ว
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่า ธรรมเนียมต่างๆที่เ กิดขึ้น จากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้ จ่ายรวมเป็น อัตราเฉพาะที่ ประมาณการได้
เท่านั้น ส่วนค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจริ งเป็นอั ตราที่รวมทั้งที่ ประมาณการได้และ
ประมาณการไม่ไ ด้
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุ้นปันผล

30 เมษายน 2565
ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุ นรวมลงทุน

ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก
1. หุ้นสามัญ 98.36%
2. บั ญชีเ งินฝากออมทรัพย์ 1.19%
3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้า งรั บ/ค้างจ่าย)
0.45%

% ของ NAV

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) : AOT

6.47

บริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) : PTT

5.72

บริษัท ซีพี ออลล์ จํา กัด (มหาชน) : CPALL

4.99

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) :
ADVANC

4.74

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํา กัด (มหาชน) :
4.45
GULF
หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ดูข้อมู ลที่เป็นปั จจุ บันได้ที่ www.principal.th

ผลการดําเนิ นงาน

*ผลการดําเนินงานในอดี ต มิได้เ ป็นสิ่งยืนยันถึ งผลการดําเนิน งานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

DEF (%)

1

YTD
1.96

3 เดือน
3.00

6 เดือน
1.95

1 ปี1
5.86

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
3 ปี1
5 ปี1
2.58
3.72

10 ปี1
7.48

ตั้งแต่ จัดตั้ งกองทุ น1
8.24

Benchmark (%)

1.93

2.47

4.22

8.35

2.51

3.29

4.36

4.91

Information Ratio2

0.02

0.62

-1.33

-0.58

-0.03

0.03

0.31

0.34

ความผันผวนของผลการดําเนิน งาน(%)

11.11

11.74

11.60

11.24

19.53

17.17

15.60

14.70

ผลตอบแทนที่มีอายุเกิน หนึ่งปี จะแสดงเป็น ผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

2

Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้ จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทีย บกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใ ช้ : SET TRI Index 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุ้นปันผล

30 เมษายน 2565

ประวัติการจ่ายเงิ นปันผล

ครั้งที่

วันปิดสมุดทะเบียน

อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)

ครั้งที่ 1

4 มี.ค. 56

2.50

ครั้งที่ 2

5 มี.ค. 57

0.50

ครั้งที่ 3

11 มี.ค. 58

0.50

ครั้งที่ 4

28 ก.พ. 59

2.14

ครัง
้ ที่ 5

28 ก.พ. 60

2.43

ครัง
้ ที่ 6

28 ก.พ. 65

0.235

รวม

8.305

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วั นที่ 30 เมษายน 2565
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อ นไขการจ่ายเงิ นปั นผลเพิ่ มเติ มในหนังสือชี้ชวนส่ว นข้อ มูลโครงการ

•

การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิใ ช่ การฝากเงิ น และมีความเสี่ย งของการลงทุน ผู้ลงทุน อาจได้รับเงิน ลงทุน คืน มากกว่ า หรื อน้ อยกว่ าเงิ น ลงทุ น เริ่ม แรกก็ ไ ด้ ดั งนั้ น
ผู้ลงทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี้ เมื่อเห็ นว่า การลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เหมาะสมกั บวั ตถุ ประสงค์การลงทุ นของผู้ลงทุน และผู้ ลงทุน ยอมรับความเสี่ย งที่ อาจเกิ ดขึ้ น
จากการลงทุนได้

•
•

ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่า ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนั งสือชี้ชวน
ผู้ลงทุ นควรศึกษาข้อมู ลในหนังสื อชี้ชวนให้เ ข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้ เป็นข้ อมูล เพื่ อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกั บผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

•

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

•

เอกสารฉบั บนี้จัดทํ าขึ้ น เพื่ อวัตถุ ประสงค์ ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็ น การทั่วไป โดยไม่ มุ่ งหมายให้ถือเป็น คําเสนอหรือการเชิ ญชวนให้บุคคลใดทํา การซื้ อ และ/
หรื อ ขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ า นการลงทุ น ประเภทต่ า ง ๆ ตามที่ ป รากฏในเอกสารฉบั บนี้ และไม่ ถือเป็ น การให้ คํา ปรึ กษาหรื อคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บการทํ า ธุ ร กรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ของบริษท
ั ต่า ง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ที่บริษัทจั ดการและผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึ ง 17.00 น. วัน จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวั นหยุดนักขั ตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุ น พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล หุ้นปันผล
Principal Dividend Equity Fund
PRINCIPAL DEF
กองทุนตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หุ้นสามัญ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
และมีน โยบายหรือมีการจ่ายเงินปั น ผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สิน
สุทธิของกองทุนรวม เงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือ กองทุนจะนําไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก หน่วย
private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) รวมถึงจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ ีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้
ออก (Issue/Issuer) ตํ่ า กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การจัด อัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อนึ่ง กองทุน
อาจมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีทตี่ ราสาร
หนี้นนั ้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

เหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ องเห็นถึงโอกาสที่ดขี องการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดยบริษทั
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล
ค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ตี่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนได้ทุกวันทําการ
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจในความเสีย่ งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนในตราสารดังกลาว ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ลักษณะของกลุ่มหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ตํ่า

Sector
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) : ADVANC

7.36

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) : SCB

5.26

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) : AOT

5.10

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT

4.83

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : KBANK

4.52

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th

5

ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็ นอัตราเฉพาะทีป่ ระมาณการได้เท่านัน้ ส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจริงเป็ นอัตราทีร่ วมทัง้ ที่
ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.33

ร้อยละ 0.22

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว, ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET TRI Index 100.00%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -45.81%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 17.13% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 6.79% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 25.31% 1.63%

95

3.91%

75

25.31%

25

4.24%

50

3.78%

25

8.31%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

17.67% 3.41%

75

5.56%

50

17.67%

50

4.42%

50

4.93%

25

4.87%

11.55% 11.36%

75

11.39%

50

11.55%

25

19.67%

50

17.13%

75

14.81%

12.05% 10.32%

25

11.06%

50

12.05%

50

21.26%

95

17.97%

95

16.98%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

พิจารณาจ่ายประมาณ 1 ครัง้ ต่อปี (ทัง้ นี้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ) ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินปั นผล
บริษทั จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ เมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือมีกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผล
นัน้ และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม
เพิม่ ขึน้ ในงวดบัญชีทม่ี ีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะเป็ นผูก้ ําหนด
อัตราเงินปั นผลจ่ายในแต่ละครัง้ ตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ปริมาณเงินสดทีส่ ามารถจะจ่าย
ได้ นโยบายการดํารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิม่ เติม และปั จจัยอื่นๆ
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะไม่จ่ายเงินปั นผล ในกรณีทเี่ งินปั นผลต่อหน่วยทีค่ ํานวณได้ตาม
เกณฑ์ข้างต้นตํ่ากว่า 0.10 บาท หรือเมื่อกองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนทีต่ ราไว้
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
29 กุมภาพันธ์ 2555
ไม่กําหนด
1,000 ล้านบาท (581.89 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : 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.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 เมษายน 2564
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คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
1.6904

PTR

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

-

วันทีเ่ ริม่ บริหาร 10 พฤษภาคม 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 สิงหาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ดังนัน้ หากผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสีย่ งให้
กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วย
ลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk)
ความเสีย่ งทางธุรกิจ คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในของ
บริษทั ทีท่ ําให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษทั เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลทําให้มูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษทั นัน้ ลดตํ่าลง ซึ่งอาจ
เป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งจากการทีผ่ ูอ้ อกตราสารหรือผูค้ ํ้าประกันตราสารทีก่ องทุนไปลงทุน จะปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด ซึ่งมีผลให้มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนลดลงได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการทีก่ องทุนรวมไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายใน
ระยะเวลาหรือราคาที่กําหนดไว้ เนื่องจากตราสารที่กองทุนรวมลงทุนไว้มจี ํานวนและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือไม่มากนัก ทําให้
โอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อการลดความเสี่ยง (Derivatives)
กองทุนจะมีความเสีย่ งจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสีย่ งจากการลงทุน ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่ตรงกับการ
คาดการณ์ของผูจ้ ดั การกองทุน และอาจทําให้เกิดการเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้ ได้ ทัง้ นี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอาจไม่สามารถลดความเสีย่ งของกองทุนได้ทงั ้ หมด นอกจากนี้ กองทุนจะมีความเสีย่ งทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีต่ กลงไว้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ ูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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