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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ หุ้นระยะยาว 
Principal Enhanced Long Term Equity Fund 
30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL ELTF 
ระดับความเส่ียง 6 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 13 ธันวาคม 2547 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ ไม่มี 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ไม่มี 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 68.90 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย  
  ชนิดมีสิทธปิระโยชนท์างภาษ ี 30.8269 บาท 
  ชนิดสะสมมูลค่า   N/A บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออก 
     ตราสาร 
  2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ี 

   ของผู้ออกตราสาร 
  3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ   
   ตราสาร 

นโยบายจ่ายเงินปนัผล ไม่มี 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด

(มหาชน)  
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที ่ Equity Large Cap 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
รวม ณ จุดขาย  
……………………………………………………………………………………..................................................................... 
ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ 
  ชนิดมีสิทธปิระโยชนท์างภาษ ี ไม่เปิดให้ซือ้หน่วยลงทุนต้ังแต่ 1 ม.ค. 2563 

เป็นต้นไป 
ชนดิสะสมมูลค่า ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 

15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือ 
  คร้ังแรก  
   ชนดิมีสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี2,000 บาท    
   ชนดิสะสมมูลค่า            1,000 บาท   
  คร้ังถดัไป ไม่กําหนด 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 

15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํา่  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.) 

 
……………………………………………………………………………………..................................................................... 
 
 

นโยบายการลงทนุ 
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนและตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทน
ของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุน้ของบริษัทจด
ทะเบียนท้ังน้ีไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยพิจารณาจาก 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการ 
การจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการ
ควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนท่ี
เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ private equity หรือทรัพย์สินอื่นหรือ
การหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังน้ีสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ใน
ขณะน้ันๆแล้วแต่กรณ ี
…………………………………………………………………………………… 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย   
 ชนดิมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี    ไม่มี 
 ชนดิสะสมมูลค่า                 ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 1.00%) 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 
 ชนดิมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี    ไม่มี 
 ชนดิสะสมมูลค่า                 ไม่เกิน 1.07% (ยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน          ตามเง่ือนไขการขาย และรับซื้อคนืหน่วย   

     ลงทุน 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 
ในทํานองเดียวกนัไว้แล้วม  
…………………………………………………………………………………… 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 ชนดิมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี    ไม่เกนิ 1.07% (ปัจจุบัน 1.0701%) 
 ชนดิสะสมมูลค่า                 ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 1.070%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
 ชนดิมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี    ไม่เกนิ 0.12% (ปัจจุบัน 0.0589%) 
 ชนดิสะสมมูลค่า                 ไม่เกิน 0.12% (ปัจจุบัน 0.059%) 
นายทะเบียน   
 ชนดิมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี    ไม่เกนิ 0.15% (ปัจจุบัน 0.0749%) 
 ชนดิสะสมมูลค่า                 ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน 0.15%) 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ**   
 ชนดิมีสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี   ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบัน 0.1135%)*** 
 ชนดิสะสมมูลค่า                 ไม่เกิน 2.14%*** 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด   
 ชนดิมีสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี   ไม่เกนิ 3.21% (ปัจจุบัน 1.3174%)*** 
 ชนดิสะสมมูลค่า                 ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 1.279%)*** 
*ข้อมูล 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษ ี  
 มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แลว้ 
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้นจาก 
    การซือ้ขายหลักทรัพย์ 
***เพดานคา่ใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้

เท่าน้ัน สว่นค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้
และประมาณการไม่ได้ 

…………………………………………………………………………………… 
 

การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษไีด้ และ
บริษัทจัดการจะไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซ้ือหน่วยลงทุน หรือสับเปล่ียนเข้าเพ่ือซ้ือหน่วยลงทนุกองทุน LTF    
ชนดิที่มีสิทธิประโยชนท์างภาษไีดอ้ีก 
 

Class A Class T 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถดู 
             ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

• การลงทุนในชนดิหน่วยลงทนุสะสมมลูค่า ผู้ลงทุนจะไมส่ามารถนาํไปลดหย่อนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทนุ LTF ที่ซ้ือก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
ได้ ซ่ึงการลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้จะเป็นการลงทุนเหมือนกับการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปตามปกติ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนตั้งแต่ปี 2559-2562 ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ 

• การลงทนุในหน่วยลงทนุ มิใช่การฝากเงนิ และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกก็ได้ ดังนัน้  
ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทนุรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได ้

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เขา้ใจก่อนซ้ือ

หน่วยลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
• เอกสารฉบับนี้จัดทาํขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซ้ือ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์

ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของ
บริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด 

1. หุ้นสามัญ 97.86% 
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.36% 
3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.78% 
4. Warrant – Equity 0.004% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) : AOT 8.30 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) : 
ADVANC 7.64 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT 6.15 
บริษัท ซพีี ออลล์ จํากัด (มหาชน) : CPALL 5.29 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) : BDMS 5.17 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ  
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

                ผลการดําเนนิงานย้อนหลัง 
     YTD 3 เดือน 6 เดอืน  1 ป1ี     3 ป1ี       5 ป1ี 10 ป1ี ตั้งแตจ่ดัตั้งกองทนุ1 

ELTF-T (%) -6.04 -5.12 -3.11 -2.58 8.11 -1.68 1.59 6.32 
Benchmark (%)* -6.89 -5.78 -4.39 -3.63 4.43 -2.08 1.67 7.70 
Information Ratio2 1.50 1.47 1.24 0.60 0.95 0.02 -0.09 -0.39 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 11.96 12.96 10.98 10.96 15.87 17.82 14.62 19.72 
ELTF-A (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Benchmark (%)* n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Information Ratio2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเส่ียง 
*เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้: SET50 TRI Index 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566) 
Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ ELTF-T 1.05% ต่อปี 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ ELTF-T 1.81% ต่อปี 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

Principal Enhanced Long Term Equity Fund
ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (PRINCIPAL ELTF-T)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน/ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กลุ่มกองทุนรวม : Equity Large Cap

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี SET50 Total Return Index (SET50 TRI)

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไปใช้ SET50 TRI Index 100%

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

กองทุน -6.04% -5.12% -3.11% -2.58% 8.11% -1.68% 1.59% 6.32%

ดัชนีชี้วัด* -6.89% -5.78% -4.39% -3.63% 4.43% -2.08% 1.67% 7.70%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -6.30% -5.34% -3.37% -4.51% 6.39% -2.47% 0.58% N/A

ความผันผวนกองทุน 11.96% 12.96% 10.98% 10.96% 15.87% 17.82% 14.62% 19.72%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 12.62% 13.79% 11.48% 11.37% 17.39% 19.22% 16.07% 21.08%

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 13 ธันวาคม 2547

วันเริ่มต้น class วันที่ 13 ธันวาคม 2547

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 18 ปี 4 เดือน 13 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์ วันที่เริ่มบริหาร 2 สิงหาคม 2564

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 20 กันยายน 2560

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนและตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบ
แทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั้งนี้ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยพิจารณาจาก มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) ผลประกอบการ การจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการ
กระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ private 
equity หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นสามัญ 97.86

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.36

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.78

Warrant - Equity 0.00

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) : AOT 8.30

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

7.64

หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT 6.15

หุ้นสามัญ : บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) : CPALL 5.29

หุ้นสามัญ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) : BDMS 5.17

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค 22.00

ธนาคาร 13.42

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.21

พาณิชย์ 12.09

ขนส่งและโลจิสติกส์ 8.70

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : อื่น ๆ โปรดระบุ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 2,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : ไม่กําหนด ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -41.72

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 55.56

Sharpe Ratio 0.53

Alpha 3.25

Beta 0.87

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.0700% 1.0700%

รวมค่าใช้จ่าย 3.2100% 1.3174%

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย ไม่มี ไม่มี

การรับซือคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

Principal Enhanced Long Term Equity Fund ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL ELTF-A)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน/ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กลุ่มกองทุนรวม : Equity Large Cap

ดัชนีชีวัด
ดัชนี SET50 Total Return Index (SET50 TRI)

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 13 ธันวาคม 2547

วันเริ่มต้น class วันที่ 1 มกราคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 2 ปี 9 เดือน 24 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์ วันที่เริ่มบริหาร 2 สิงหาคม 2564

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 20 กันยายน 2560

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนและตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบ
แทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั้งนี้ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยพิจารณาจาก มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) ผลประกอบการ การจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการ
กระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ private 
equity หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นสามัญ 97.86

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.36

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.78

Warrant - Equity 0.00

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) : AOT 8.30

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

7.64

หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT 6.15

หุ้นสามัญ : บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) : CPALL 5.29

หุ้นสามัญ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) : BDMS 5.17

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

พลังงานและสาธารณูปโภค 22.00

ธนาคาร 13.42

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.21

พาณิชย์ 12.09

ขนส่งและโลจิสติกส์ 8.70

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : ไม่กําหนด ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+3 คือ3 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown N/A

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 55.56

Sharpe Ratio N/A

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.0700% 1.0700%

รวมค่าใช้จ่าย 3.2100% 1.2790%

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.0700% 1.0000%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.0700% 1.0000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์  หุน้ระยะยาว มนีโยบายการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนและตราสารแห่งทุนซึง่ผลตอบแทนของตราสาร

ดงักล่าวอา้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ทัง้น้ีไมร่วมถงึสญัญาซื้อขายลว่งหน้าโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

65 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ดงันัน้มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดใ้นช่วงเวลาต่างๆไดต้ามระดบัราคาของ

หลกัทรพัยท์ีล่งทุนไวท้ัง้น้ีขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของปัจจยัความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน อนัไดแ้ก ่

ประเภทของความเส่ียงในการลงทุน แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง 

1.     ความเสีย่งจากการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการที่กองทุนเน้นลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัที่จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งจะประกอบด้วยหลกัทรพัย์ที่อยู่ในหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งในการ

ดําเนินงานของแต่ละธุรกจิกม็คีวามเสีย่งแตกต่างกนัไป ทําใหก้องทุนอาจมคีวามเสีย่ง

จากการลงทุนในหลกัทรพัยข์องธุรกจินัน้ ๆ ได ้ดงันัน้ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งจากการ

ดําเนินงานของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล 

รวมถงึราคาซื้อขายหุน้ของบรษิทันัน้ ๆ  

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน  โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิของ

บริษัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และติดตาม

ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและ

สมํ่าเสมอ หากมกีารเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรอืฐานะทาง

การเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนัียสําคญั ผูจ้ดัการกองทุน

จะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนของกองทุน  โดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น

สาํคญั 

2.       ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) กองทุนมี

นโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์อย่างไรก็

ตาม กองทุนยงัอาจลงทุนในตราสารประเภทอื่นๆ เช่น ตราสารหน้ี ทําให้กองทุนอาจ

ไดร้บัความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารหรอืผูค้ํ้าประกนัตราสารทีก่องทุนไปลงทุนจะ

ปฏเิสธการชําระเงนิหรอืไม่สามารถชําระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ําหนด   

บรษิทัจดัการจะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการชําระหน้ี

ของผู้ออกตราสาร  โดยพิจารณาคดัเลือกตราสารที่ได้รบัการจัด

อนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment 

Grade) และทบทวนฐานะทางการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อก

ตราสารเป็นประจําสมํ่าเสมอ  หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นัยสาํคญั  ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนให้

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3.     ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนทีเ่กดิ

จากปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้  สถานการณ์ของตลาดทุนและ

ตลาดเงนิ  เป็นตน้  ซึง่เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาของตราสารทีก่องทุนไดล้งทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารตดิตามระดบัความผนัผวนของตราสารที่

ลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  หาก

มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียสาํคญั ผูจ้ดัการกองทุนจะมกีารปรบัลด

สดัส่วนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

 

4.    ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

      เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุนตอ้งการขายตราสาร แต่ขายไม่ได ้หรอืขายได้

แต่ไม่ไดร้าคาตามทีก่าํหนดไวอ้นัเน่ืองมาจากความตอ้งการของผูล้งทุนในการซื้อหรอื

การขายตราสารทีก่องทุนลงทุน เป็นตน้  

 

บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคลอ่งให้

สอดคลอ้งกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุน

อย่างเหมาะสม  เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน  ทัง้น้ี

แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคํานึงถงึ

ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
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