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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้
Principal Enhanced Equity Fund
30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อเดิมคือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิ ล (แฟม) SET เพิ่ มพู นปันผล

Class D

Class X

่ มีผลตั้งแต่วน
การเปลี่ยนชือ
ั ที่ 10 มิถน
ุ ายน 2562 เป็นต้นไป
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL EEF

่ ง
ระดับความเสีย

6 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน

กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสาร

วันที่จดทะเบียนกองทุน

19 สิงหาคม 2548

ทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

นโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี

มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวม โดยจะเน้ น ลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ หุ้ น

การป้องกันความเสี่ยงจาก

บุริมสิทธิ และ/หรือ หลั ก ทรัพ ย์ ข องบริษัท ที่จดทะเบีย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์

ไม่มี

อัตราแลกเปลี่ยน

แห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการ

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท

หาดอกผลโดยวิธีอ่น
ื ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,713.28 ล้านบาท

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ สัด ส่ว นการลงทุ นขึ้น อยู่กั บการตั ดสิ นใจลงทุ น

ปัจจุบัน

ของผู้ จั ด การกองทุ น รวม ตามความเหมาะสมกั บ สภาวการณ์ ในขณะนั้ น ๆ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

แล้วแต่กรณี

ชนิดจ่ายเงินปันผล

24.4295 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

24.4350 บาท

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออก
ตราสาร
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสาร

……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับ

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ
ตราสาร
นโยบายจ่ายเงินปันผล

ซื้อคืนหน่วยลงทุน
้ ขาย
ค่าธรรมเนียมในการซือ

ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.22%)

หลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)

พิ จารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เฉพาะชนิด

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

จ่ายเงินปันผล)

้ ขายหลักทรัพย์
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว, ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการซือ

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการ

……………………………………………………………………………………

จ่ายเงินปันผลเพิ่ มเติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 0.49% (ปัจจุบัน 0.4815%)

ประเภทกองทุนรวมตามที่

Equity General

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ

ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์

ผลการดําเนินงานของกองทุน

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.0428%)

รวม ณ จุดขาย

ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 0.13% (ปัจจุบัน 0.0642%)

……………………………………………………………………………………

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0642%)

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
วันทําการซื้อ

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา
15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ
ครั้งแรก

ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.0044%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.14%

รวมค่าใช้จา่ ยทัง
้ หมด
ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.5929%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.14%

ชนิดจ่ายเงินปันผล

2,000 บาท

*ข้อมูล 1 ก.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

1 บาท

มูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ไม่กําหนด

……………………………………………………………………………………

ครั้งถัดไป
วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริม
่ ทําการถึงเวลา
15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นตํา่

ไม่กําหนด

รับเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการ (ปัจจุบัน T+3) เฉพาะ
บัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK /
BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/
TBANK

……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
่ ทรัพย์สน
ชือ
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

1. หุ้นสามัญ 94.99%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 5.01%

% ของ NAV

่อทรั
ชืัท
พย์สจํิน
และการลงทุ
บริษ
ปตท.
ากั
ด (มหาชน)นสูงสุด 5 อันดับแรก

7.33

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

6.73

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

5.53

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์

5.01

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
3.88
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th
ผลการดําเนินงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th
ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
5 ปี1
-1.31
4.74
3.56

YTD
3.73

3 เดือน
-3.50

6 เดือน
0.49

Benchmark (%)

4.80

-3.43

-0.74

-0.05

4.93

3.15

11.78

9.92

Information Ratio2

-0.47

-0.12

0.94

-0.52

-0.04

0.09

-0.17

-0.13

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

9.02

9.14

9.78

9.53

11.73

11.08

14.27

19.98

EEF-X (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

-2.16

Benchmark (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

-2.09

Information Ratio2

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

-0.53

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

7.97

EEF-D (%)

10 ปี1
11.18

้ึ ไป
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขน
2
่ เทียบกับความเสี่ยง
Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ
*เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ : SET TRI Index 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
1

**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ตั้งแต่จด
ั ตั้งกองทุน1
9.48

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้
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ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่

วันปิดสมุดทะเบียน

ครัง
้ ที่ 1

อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)

17 ส.ค. 54

0.45

ครัง
้ ที่ 2

7 ส.ค. 55

0.60

ครั้งที่ 3

2 ส.ค. 56

1.00

ครั้งที่ 4

14 ส.ค. 57

0.70

ครัง
้ ที่ 5

8 ส.ค. 58

0.65

ครั้งที่ 6

9 ส.ค. 59

0.94

ครั้งที่ 7

31 ก.ค. 60

0.60

ครั้งที่ 8

31 ก.ค. 61

0.32

ครั้งที่ 9

31 ก.ค. 62

0.56

รวม

5.82

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่ มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

•

•
•
•
•

การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีค วามเสี่ยงของการลงทุน ผู้ล งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
้ วน โครงการ และข้อผูกพั นได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชีช
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
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Principal Enhanced Equity Fund
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Previous name is CIMB-Principal (FAM) Enhanced Equity Fund,

Class X

Class D

the changing name has effective from 10 June 2019 onward.

Fund Features

Investment Policy

Fund Name (short)

PRINCIPAL EEF

Risk Level

6 (High Risk)

listed companies, on average of the fiscal year not less than 80

Fund Type

Equity Fund

percent of the net asset value by focusing on investing in stocks,

Inception Date

19 July 2005

Principal Enhanced Equity Fund will invest in equity securities of

preferred stocks and/or securities of companies listed on the Stock

Foreign Investment Policy None

Exchange of Thailand. The remainder will be invested in other

FX Hedging Policy

None

securities or assets or other benefits by SEC announcement or SEC's

Registered fund size

5,000 MTHB

announcement. The investment proportion depends on the

Net Asset Value

1,713.28 MTHB

EEF-D

24.4295 THB

EEF-X

24.4350 THB

Risk Involve

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

Dividend Policy

Consider to pay at least once a year
(only for EEF-D).
Please study the details of dividend
payment conditions in the prospectus.

Trustee

Kasikorn Bank Plc.

Registrar

Principal Asset Management Co., LTD.

AIMC Category

Equity General

……………………………………………………………………………………

Purchase/ Redemption
Subscription Period

investment decision of fund manager as appropriate for the current
situation.

Net Asset Value Per Unit

Every business day from bank business
hours to 3.30 pm

Minimum Subscription

……………………………………………………………………………………

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*
Front-end fee

None

Back-end fee

None

Switching Fee

According to the conditions of sale and
redemption of investment units

Brokerage Fee

Not more than 0.33% (Currently 0.22%)

*Fee included VAT, Brokerage Fee excluded VAT.
……………………………………………………………………………………

Fund Fee (% of NAV)*
Management Fee
EEF-D

Not more than 0.49% p.a. (Currently 0.4815%)

EEF-X

Not more than 1.07% (Currently waived)

Trustee Fee

Not more than 0.06% p.a. (Currently 0.0428%)

Registrar Fee

First Subscription
EEF-D

2,000 THB

EEF-X

1 THB

EEF-D

Not more than 0.13% p.a. (Currently 0.0642%)

EEF-X

Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.0642%)

Other Expense

Next Subscription

Not defined

EEF-D

Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.0044%)

Redemption Period

Every business day from bank business
hours to 3.30 pm
Not defined
Not defined
Within 5 business days (Currently T+3)
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB /
BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

EEF-X

Not more than 2.14% p.a.

Minimum Redemption
Minimum Balance
Redemption Policy

……………………………………………………………………………………

Total Expense (TER)
EEF-D

Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.5929%)

EEF-X

Not more than 2.14% p.a.

*as of 1Jul’18 – 30 Jun’19., Fee included VAT.
……………………………………………………………………………………
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Top 5 Holding

Asset Allocation

Securities

1. Common Stock 94.99%
2. Savings account Bank – Invest 5.01%

% of NAV

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

7.33

AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO.,LTD.

6.73

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

5.53

Savings account Bank - Invest : KASIKORNBANK PLC.

5.01

ADVANCED INFO SERVICE PLC.

3.88

Remark : Data as of 30 November 2019. The investors can verify daily asset value at
www.principal.th

Fund Performance VS Benchmark

*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Remark: Data as of 30 November 2019. The investors can verify daily
asset value at www.principal.th
Fund Performance
EEF-D (%)
Benchmark (%)*
Information Ratio2
Standard Deviation (%)
EEF-X (%)
Benchmark (%)*
Information Ratio2
Standard Deviation (%)

YTD
3.73
4.80
-0.47
9.02
n/a
n/a
n/a
n/a

3M
-3.50
-3.43
-0.12
9.14
n/a
n/a
n/a
n/a

6M
0.49
-0.74
0.94
9.78
n/a
n/a
n/a
n/a

1Y1
-1.31
-0.05
-0.52
9.53
n/a
n/a
n/a
n/a

3Y1
4.74
4.93
-0.04
11.73
n/a
n/a
n/a
n/a

5Y1
3.56
3.15
0.09
11.08
n/a
n/a
n/a
n/a

Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk
*Benchmark: SET TRI Index 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand as of 30 November 2019)
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance
1
2

10Y1
11.18
11.78
-0.17
14.27
n/a
n/a
n/a
n/a

Since Inception1
9.48
9.92
-0.13
19.98
-2.16
-2.09
-0.53
7.97
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Dividend History

Period

XD

Dividend History (Baht/Unit)

Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5

17-Aug-11
7-Aug-12
2-Aug-13
14-Aug-14
8-Aug-15

0.45
0.60
1.00
0.70
0.65

Period 6

9-Aug-16

0.94

Period 7

31-Jul-17

0.60

Period 8

31-Jul-18

0.32

Period 9

31-Jul-19

0.56

Total

5.82

Remark: Data as of 30 November 2019.
Please study more details of dividend payment criteria in the fund prospectus

•
•
•
•
•

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 unitholder 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.
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.th

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิ ควิ ตี้
Principal Enhanced Equity Fund
PRINCIPAL EEF
(ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล: PRINCIPAL EEF-D)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนซึง่ จะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียน โดยเฉลีย่ ในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ และ/หรือ
หลักทรัพย์ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้สดั ส่วน
การลงทุนขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนัน้ ๆแล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษทั จัดการยังอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง เมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสีย่ งจากการ
ลงทุนด้วย
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
Return เคลื่อนไหวตามดัชนี และสร้าง Return ส่วนเพิม่ (Enhanced)

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล
ค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการ
ลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
เหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ องเห็นถึงโอกาสทีด่ ขี องการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดยบริษทั
ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสมํ่าเสมอในระยะยาว
แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูล
โครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

กองทุนอาจลงทุนในกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคา
หลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุน
รวมอื่น
ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจในความเสีย่ งของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมีความ
เสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกลาว ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์
การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง

3

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)

4

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

Credit Rating

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

N/A

8.04

บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

N/A

6.42

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์

N/A

6.25

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

N/A

5.93

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)

N/A

3.71

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

การโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(เก็บเข้ากองทุน)

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

0.33%

0.22%

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว, ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return) 100%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -19.39%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 11.17% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 3.16% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

YTD

ผลตอบแทนกองทุนรวม

9.83%

5.45%

75

9.83%

75

5.61%

75

8.91%

25

6.49%

25

12.71%

75

10.23%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั

12.78%

6.61%

50

12.78%

25

11.89%

25

9.54%

25

6.38%

25

14.08%

50

10.81%

ควาผันผวนของกองทุน

6.75%

6.57%

25

6.75%

25

9.50%

25

12.23%

95

11.17%

75

14.46%

25

20.06%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

6.76%

6.44%

25

6.76%

25

9.89%

25

11.20%

75

11.27%

75

15.27%

50

20.78%

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

10ปี

ตัง้ แต่จดั ตัง้

กองทุน

Percentile

กองทุน

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

พิจารณาจ่ายประมาณ 1 ครัง้ ต่อปี (ทัง้ นี้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ) ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินปั นผล
บริษทั จัดการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจาก
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน เมื่อกองทุนมีการเพิม่ ขึน้ ใน
สินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผลนัน้ (Realized
Gain และ/หรือ Unrealized Gain) โดยจะจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
และไม่ต่าํ กว่า 90% จากการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานในส่วนที่
เกิดจากรายได้เงินปั นผล (หักค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน) ในงวดบัญชีนนั ้ ทัง้ นี้ตามที่
บริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีดงั ต่อไปนี้
- เงินปั นผลต่อหน่วยทีบ่ ริษทั จัดการคํานวณได้มคี ่าตํ่ากว่า 0.10 บาทหรือ
- เมื่อนําเงินปั นผลต่อหน่วยลงทุนทีจ่ ะจ่ายในงวดบัญชีนนั ้ มาหักจากมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันสิน้ งวดบัญชีนนั ้ แล้วมีผลทําให้มลู ค่าหน่วยลงทุนภายหลัง
หักเงินปั นผลต่อหน่วย มีมลู ค่าตํ่ากว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลโครงการ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
19 กรกฎาคม 2548
ไม่กาํ หนด
5,000 ล้านบาท (1,956.37 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 2,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : ไม่กาํ หนด
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปั จจุบนั T+3 คือ 3
วันทําการนับจากวันทํารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
30
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

รายชื่อ
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวศิน ปริธญ
ั
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
คุณปุณยนุช ตัณฑเสถียร
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
0.6805

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
16/09/2558
16/09/2557
19/05/2559
20/09/2560
22/08/2561

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ 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
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่ า SD สูง แสดงว่ากองทุ น รวมมีค วามผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk)
กองทุนนี้เน้นการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จะประกอบด้วยหลักทรัพย์ทอ่ี ยู่ในหลายๆ ธุรกิจ ซึง่ ในการ
ดําเนินงานของแต่ละธุรกิจก็มคี วามเสีย่ งแตกต่างกันไป ทําให้กองทุนอาจมีความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจนัน้ ๆ ได้ กองทุน
จึงมีความเสีย่ งจากการดําเนินงานของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร ซึง่ ส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล รวมถึงราคาซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั
นัน้ ๆ
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
กองทุนมีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กองทุนยังอาจลงทุนในตราสารประเภท
อื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ ทําให้กองทุนอาจได้รบั ความเสีย่ งจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหรือผูค้ ้าํ ประกันตราสารทีก่ องทุนไปลงทุนจะปฏิเสธการ
ชําระเงิน หรือไม่สามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ตามทีก่ าํ หนด ดังนัน้ ก่อนการลงทุนบริษทั จะพิจารณาหลักทรัพย์ทจ่ี ะนําเงินไป
ลงทุนว่ามีความเสีย่ งจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสารมากน้อยเพียงใด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีก่ องทุนต้องการขายตราสารแต่ขายไม่ได้ หรือขายได้แต่ไม่ได้ราคารตามทีก่ าํ หนดไว้ อันเนื่องมาจากความ
ต้องการของผูล้ งทุนในการซือ้ หรือการขายตราสารทีก่ องทุนลงทุนเป็ นต้น
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้งั แต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ 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 ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่าํ ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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สําหรับกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริ หารของบริ ษทั จัดการเท่านัน้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิ กายน 2562

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิ ควิ ตี้
Principal Enhanced Equity Fund
PRINCIPAL EEF
(ชนิ ดผูล้ งทุนพิ เศษ: PRINCIPAL EEF-X)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนซึง่ จะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียน โดยเฉลีย่ ในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ และ/หรือ
หลักทรัพย์ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้สดั ส่วน
การลงทุนขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนัน้ ๆแล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษทั จัดการยังอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง เมื่อได้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสีย่ งจากการ
ลงทุนด้วย
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
Return เคลื่อนไหวตามดัชนี และสร้าง Return ส่วนเพิม่ (Enhanced)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล
ค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการ
ลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
เหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ องเห็นถึงโอกาสทีด่ ขี องการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดยบริษทั
ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสมํ่าเสมอในระยะยาว
แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

กองทุนอาจลงทุนในกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคา
หลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุน
รวมอื่น
ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจในความเสีย่ งของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมีความ
เสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกลาว ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์
การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน 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)

*หมายเหตุ เนื่องจากปั จจุบนั ไม่มผี ลู้ งทุนใน PRINCIPAL EEF-X จึงไม่มขี อ้ มูลของชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

Credit Rating

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

N/A

8.04

บริษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

N/A

6.42

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์

N/A

6.25

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

N/A

5.93

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)

N/A

3.71

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

การโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(เก็บเข้ากองทุน)

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

0.33%

0.22%

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว, ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน
*หมายเหตุ เนื่องจากปั จจุบนั ไม่มผี ลู้ งทุนใน PRINCIPAL EEF-X จึงไม่มขี อ้ มูลของชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return) 100%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ N/A
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ N/A
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ

ไม่จ่ายเงินปั นผล
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
19 กรกฎาคม 2548
ไม่กาํ หนด
5,000 ล้านบาท (1,956.37 ล้านบาท)

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน : สามารถเริม่ ทําธุรกรรมได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 พ.ย. 2562
เป็ นต้นไป
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 1 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : ไม่กาํ หนด
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน: สามารถเริม่ ทําธุรกรรมได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 พ.ย.
2562 เป็ นต้นไป
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปั จจุบนั T+3 คือ 3 วัน
ทําการนับจากวันทํารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
16/09/2558
คุณวศิน ปริธญ
ั
16/09/2557
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
19/05/2559
คุณปุณยนุช ตัณฑเสถียร
20/09/2560
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
22/08/2561
N/A

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ 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
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่ า SD สูง แสดงว่ากองทุ น รวมมีค วามผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk)
กองทุนนี้เน้นการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จะประกอบด้วยหลักทรัพย์ทอ่ี ยู่ในหลายๆ ธุรกิจ ซึง่ ในการ
ดําเนินงานของแต่ละธุรกิจก็มคี วามเสีย่ งแตกต่างกันไป ทําให้กองทุนอาจมีความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจนัน้ ๆ ได้ กองทุน
จึงมีความเสีย่ งจากการดําเนินงานของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร ซึง่ ส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล รวมถึงราคาซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั
นัน้ ๆ
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
กองทุนมีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กองทุนยังอาจลงทุนในตราสารประเภท
อื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ ทําให้กองทุนอาจได้รบั ความเสีย่ งจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหรือผูค้ ้าํ ประกันตราสารทีก่ องทุนไปลงทุนจะปฏิเสธการ
ชําระเงิน หรือไม่สามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ตามทีก่ าํ หนด ดังนัน้ ก่อนการลงทุนบริษทั จะพิจารณาหลักทรัพย์ทจ่ี ะนําเงินไป
ลงทุนว่ามีความเสีย่ งจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสารมากน้อยเพียงใด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีก่ องทุนต้องการขายตราสารแต่ขายไม่ได้ หรือขายได้แต่ไม่ได้ราคารตามทีก่ าํ หนดไว้ อันเนื่องมาจากความ
ต้องการของผูล้ งทุนในการซือ้ หรือการขายตราสารทีก่ องทุนลงทุนเป็ นต้น
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้งั แต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ 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 ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่าํ ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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