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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้
Principal Enhanced Equity Fund
30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลกองทุน

Class D

ชื่อย่อ

PRINCIPAL EEF

่ ง
ระดับความเสีย

6 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน

วันที่จดทะเบียนกองทุน

19 กรกฎาคม 2548

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ไม่มี

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 2,537.06 ล้านบาท
ปัจจุบัน
ชนิดจ่ายเงินปันผล

25.1781 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

26.5429 บาท
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออก
ตราสาร
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสาร
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ
ตราสาร

นโยบายจ่ายเงินปันผล

พิ จารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เฉพาะชนิด
จ่ายเงินปันผล)
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินปันผลเพิ่ มเติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่

Equity General

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ

……………………………………………………………………………………
้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา
15.30 น.
มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ

บุริมสิทธิ และ/หรือ หลัก ทรัพ ย์ ข องบริษั ท ที่จดทะเบีย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
หรื อ หน่ ว ย private equity หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํ านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้ ง นี้
สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้นๆแล้วแต่กรณี
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน

้ ขาย
ค่าธรรมเนียมในการซือ

ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.17%)**

หลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
้ ขายหลักทรัพย์
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว, ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการซือ
**มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป
……………………………………………………………………………………

ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 0.49% (ปัจจุบัน 0.482%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.043%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.043%)

นายทะเบียน

ครัง
้ แรก
ชนิดจ่ายเงินปันผล

1,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

1 บาท

ครั้งถัดไป

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

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

รวม ณ จุดขาย

วันทําการขายคืน

กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสาร
ทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ผลการดําเนินงานของกองทุน

วันทําการซื้อ

นโยบายการลงทุน

แห่งประเทศไทย ส่ว นที่เหลือ จะลงทุนในหลั ก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ สิ นอื่น และ/

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

Class X

ไม่กําหนด
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา
15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นตํา่

ไม่กําหนด

รับเงินค่าขายคืน

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.)

……………………………………………………………………………………

ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 0.13% (ปัจจุบัน 0.064%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 0.33% (ยกเว้น)

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ**
ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.004%)***

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.004%)***

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.593%)***

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.047%)***

*ข้อมูล 1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจาก
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ
้ ขายหลักทรัพย์
การซือ
***เพดานค่าใช้จา่ ยอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้
เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้
และประมาณการไม่ได้
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้
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ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
่อทรั
ชืัท
ย์สินและการลงทุ
สุด 5 อัน: ดั
บแรก
บริษ
ท่าพ
อากาศยานไทย
จํากันดสูง
(มหาชน)
AOT

% ของ NAV
6.40

1. หุ้นสามัญ 96.67%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.68%

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) :
GULF

4.71

3. Warrant – Equity 0.06%
่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.41%
4. สินทรัพย์อืน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT

4.55

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) :
ADVANC

4.33

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : CRC
3.95
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถ
ดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

ผลการดําเนินงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถดู
ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th
ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
5 ปี1
9.96
2.24
-0.69

YTD
4.74

3 เดือน
1.10

6 เดือน
2.15

Benchmark (%)

1.44

0.38

-0.54

7.20

4.02

2.32

5.08

8.87

Information Ratio2

1.70

1.68

3.17

1.24

-0.53

-0.85

0.00

-0.18

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

10.95

9.54

10.33

11.11

21.06

18.03

15.27

19.90

EEF-X (%)

5.26

1.23

2.43

10.56

2.80

n/a

n/a

2.02

Benchmark (%)

1.44

0.38

-0.54

7.20

4.02

n/a

n/a

3.24

Information Ratio2

1.97

2.00

3.50

1.50

-0.37

n/a

n/a

-0.38

10.94

9.54

10.33

11.11

21.07

n/a

n/a

19.08

EEF-D (%)

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

10 ปี1
5.11

่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม

1

่ เทียบกับความเสี่ยง
Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET TRI Index 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ตัง
้ แต่จด
ั ตัง
้ กองทุน1
8.18
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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

ครัง
้ ที่ 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

ครัง
้ ที่ 10

30 ก.ค. 64

0.50

ครั้งที่ 11

27 ก.ค. 65

0.34

รวม

6.66

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่ มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

•

•
•
•
•

การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีค วามเสี่ยงของการลงทุน ผู้ล งทุนอาจได้รับเงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้ น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จด
ั ทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
้ คืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี
ผูล
้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ทบ
ี่ ริษัทจัดการและผูส
้ นับสนุนการขายและรับซือ
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 อ็นแฮนซ อิ วิตี
Principal Enhanced Equity Fund

ชนิด าย ินปันผล (PRINCIPAL EEF-D)
ระดับ วาม สี่ย

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้น
บุริมสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหน่วย private equity หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรม
การ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกอง
ทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2548

วัน ริ่มตน class

วันที่ 19 กรกฎาคม 2548

นโยบาย าร าย ินปันผล

จ่าย

อาย อ ทน

17 ปี 4 เดือน 10 วัน

ผ ัด าร อ ทน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

คุณสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา วันที่เริ่มบริหาร 1 เมษายน 2564

ดัชนีชีวัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
Total Return) 100%

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

กองทุน

4.74%

1.10%

ดัชนีชี้วัด*

1.44%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

2.15%

9.96%

2.24%

-0.69%

5.11%

8.18%

0.38%

-0.54%

7.20%

4.02%

2.32%

5.08%

8.87%

-0.61%

-0.21%

-1.54%

5.01%

1.78%

-0.17%

3.49%

N/A

ความผันผวนกองทุน

10.95%

9.54%

10.33% 11.11% 21.06% 18.03% 15.27%

19.90%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22%

9.62%

10.61% 11.25% 21.11% 18.06% 15.36%

20.53%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ได้รับการรับรอง CAC

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL EEF-D
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ
Maximum Drawdown

-46.50

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

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.95

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

0.490%

0.482%

รวม าใช าย

2.140%

0.593%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

ไม่มี

ไม่มี

ารรับซอ น

ไม่มี

ไม่มี

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

ไม่มี

ไม่มี

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

ไม่มี

ไม่มี

ารโอนหนวย

0.18
-1.75

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

101.93

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

N/A

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

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

% อ NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

22.00

ธนาคาร

14.35

พาณิชย์

13.93

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.38

ขนส่งและโลจิสติกส์

7.09

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.17%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

หุ้นสามัญ

96.67

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) : AOT

6.40

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

3.68

4.71

Warrant - Equity

0.06

หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) :
GULF

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.41

หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) : PTT

4.55

หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) :
ADVANC

4.33

หุ้นสามัญ : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) : CRC

3.95

PRINCIPAL EEF-D
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

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 อ็นแฮนซ อิ วิตี
Principal Enhanced Equity Fund

ชนิดผล ทนพิ ศษ (PRINCIPAL EEF-X)
ระดับ วาม สี่ย

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้น
บุริมสิทธิ และ/หรือ หลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหน่วย private equity หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรม
การ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกอง
ทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2548

วัน ริ่มตน class

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

2 ปี 11 เดือน 8 วัน

ผ ัด าร อ ทน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

คุณสิทธิการย์ พงษ์พัฒนศึกษา วันที่เริ่มบริหาร 1 เมษายน 2564

ดัชนีชีวัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
Total Return) 100%

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

กองทุน

5.26%

1.23%

ดัชนีชี้วัด*

1.44%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

2.43%

10.56%

2.80%

N/A

N/A

2.02%

0.38%

-0.54%

7.20%

4.02%

N/A

N/A

3.24%

-0.61%

-0.21%

-1.54%

5.01%

1.78%

-0.17%

3.49%

N/A

ความผันผวนกองทุน

10.94%

9.54%

10.33% 11.11% 21.07%

N/A

N/A

19.08%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22%

9.62%

10.61% 11.25% 21.11%

N/A

N/A

19.58%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ได้รับการรับรอง CAC

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL EEF-X
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ
Maximum Drawdown

-37.85

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 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

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.95

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.070%

ยกเว้น

รวม าใช าย

2.140%

0.047%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

ไม่มี

ไม่มี

ารรับซอ น

ไม่มี

ไม่มี

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

ไม่มี

ไม่มี

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

ไม่มี

ไม่มี

ารโอนหนวย

0.21
-1.21

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

101.93

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

N/A

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

1 ปี 5 เดือน

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

% อ NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค

22.00

ธนาคาร

14.35

พาณิชย์

13.93

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.38

ขนส่งและโลจิสติกส์

7.09

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.17%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

หุ้นสามัญ

96.67

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) : AOT

6.40

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

3.68

4.71

Warrant - Equity

0.06

หุ้นสามัญ : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) :
GULF

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.41

หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) : PTT

4.55

หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) :
ADVANC

4.33

หุ้นสามัญ : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) : CRC

3.95

PRINCIPAL EEF-X
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
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี มีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ในช่วงเวลาต่างๆ กัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การเปลีย่ นแปลงของปั จจัย
ความเสีย่ งในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่
ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน

แนวทางการบริ หารเพือ่ ลดความเสี่ยง

1.

ความเสีย่ งจากการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร (Business Risk) กองทุนเปิ ด พรินซิเพิล เอ็น
แฮนซ์ อิควิต้ี เป็ นกองทุนที่เน้ นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ท่อี ยู่ในหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งในการดําเนินงานของ
แต่ละธุรกิจก็มคี วามเสีย่ งแตกต่างกันไป ทําให้กองทุนอาจมีความเสีย่ งจากการลงทุ นใน
หลักทรัพย์ของธุรกิจนัน้ ๆ ได้ กองทุนจึงมีความเสีย่ งจากการดําเนินงานของบริษทั ผูอ้ อก
ตราสาร ซึง่ ส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล รวมถึงราคาซื้อขายหุน้ ของบริษทั
นัน้ ๆ

บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารติดตามสถานการณ์ตลาด และปั จจัย
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อการลงทุนในหลักทรัพย์
ของกองทุนอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสีย่ งที่
อาจเกิ ด ขึ้น ในหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารรายตัว เพื่อ นํ า มา
พิจารณาวางแผนการลงทุนของกองทุนต่อไป

2.

ความเสีย่ งจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) กองทุนมีนโยบายที่
จะลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กองทุนยังอาจลงทุน
ในตราสารประเภทอื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ ทําให้กองทุนอาจได้รบั ความเสีย่ งจากการที่ผอู้ อก
ตราสารหรือผูค้ ํ้าประกันตราสารทีก่ องทุนไปลงทุนจะปฏิเสธการ ชําระเงิน หรือไม่สามารถชําระ
คืนเงินต้นและดอกเบีย้ ได้ตามทีก่ ําหนด ดังนัน้ ก่อนการลงทุนบริษทั จะพิจารณาหลักทรัพย์ท่จี ะ
นํ าเงินไปลงทุนว่ามีความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสารมากน้ อย
เพียงใด

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร โดยพิจารณาคัดเลือกตราสารที่
ได้ร ับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อถืออยู่ใ นระดับ ที่ส ามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) และทบทวนฐานะทางการเงิน
และความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
หากมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ผูจ้ ดั การกองทุนจะ
พิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นแผนการลงทุ น ให้ เ หมาะสมกั บ
สภาวการณ์

3.

ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
การเปลีย่ นแปลงของราคาของตราสารทีก่ องทุนลงทุนทีเ่ กิดจากปั จจัยภายนอก ได้แก่ การ
เปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ความผัน
ผวนของอัตราดอกเบีย้ สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็ นต้น ซึง่ เป็ นปัจจัยทีม่ ี
ผลกระทบต่อราคาของตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มกี ารติดตามระดับความผันผวนของ
ตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปั จจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
และสมํ่ า เสมอ หากมีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งมีนั ย สํา คัญ
ผู้ จ ั ด การกองทุ น จะมี ก ารปรั บ ลดสั ด ส่ ว นการลงทุ น ให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

4.

ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีก่ องทุนต้องการขายตราสารแต่ขายไม่ได้ หรือขายได้แต่ไม่ได้
ราคารตามทีก่ ําหนดไว้ อันเนื่องมาจากความต้อง
การของผูล้ งทุนในการซื้อหรือการขายตราสารทีก่ องทุนลงทุนเป็ นต้น

บริษทั จัดการได้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี มี ูลค่าตลาด (Market
Capitalization) ที่ซ่งึ มีความสามารถในการไถ่ถอนได้อย่าง
สะดวก รวมทัง้ มีการกันเงินสํารองไว้ในจํานวนที่เหมาะสม
เพื่อให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารกองทุน

