กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล ดั ชนีธุร กิจพลั งงานและธุรกิ จปิโ ตรเคมี และเคมีภัณฑ์

30 เมษายน 2565

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
Principal Energy and Petrochemical Index Fund
30 เมษายน 2565
กองทุนนี้ล งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึ งมีค วามเสี่ยงที่ ผู้ลงทุนอาจสูญเสีย เงิ นลงทุนจํานวน
มาก
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL EPIF

ระดับความเสี่ยง

7 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุน ตราสารทุน, กองทุนรวมดัชนี,
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

วันที่ จดทะเบียนกองทุน

21 สิงหาคม 2551

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ไม่มี

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 50,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,198.34 ล้านบาท
ปัจจุบัน

นโยบายการลงทุน
เนื่องจากกองทุน รวมมีน โยบายสร้า งผลตอบแทนของกองทุ น รวมให้ เ ป็ น ไป
ตามการเคลื่ อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุร กิจปิ โตรเคมีและเคมี ภัณ ฑ์
ดังนั้น กองทุนรวมจะลงทุน โดยใช้กลยุทธ์การบริ หารกองทุ นเชิงรับ (Passive
Management Strategy) โดยเน้ น การลงทุ น ในตราสารแห่ ง ทุ น ที่ อ อกโดย
บริ ษั ท ในธุ ร กิ จ พลั ง งาน และธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ ที่ จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบของดั ชนี ธุ ร กิ จ
พลั งงาน และธุร กิจปิโตรเคมี และเคมี ภั ณ ฑ์ และหน่ว ยลงทุ น ของกองทุน รวม
รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) ที่มีน โยบายการลงทุ นซึ่งจะส่ งผล
ให้ มี Net Exposure ในตราสารทุ น ดั งกล่ า วโดยเฉลี่ ย ในรอบปี บั ญ ชี ไ ม่ น้ อ ย
กว่ า ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิของกองทุน ทั้ งนี้ กองทุ น รวมอาจ
ไม่ไ ด้ลงทุน ในหุ้น ซึ่ งประกอบเป็ น ดั ชนี ธุร กิ จพลั งงาน และธุ รกิ จปิ โ ตรเคมี และ

มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ/หน่ วย

12.8821 บาท

ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงของตลาด

หลักทรัพ ย์ มู ลค่ าตลาดรวมของหลัก ทรั พ ย์ และสภาพคล่ องในการซื้อขาย

2. ความเสี่ย งของการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจ

หลักทรัพย์ เป็นต้น

พลังงานและธุรกิ จปิโ ตรเคมีและเคมีภัณฑ์

เคมี ภั ณ ฑ์ ครบทุ ก หุ้ น โดยจะพิ จารณาจากปั จจั ย ต่ า งๆ เช่ น สภาวะตลาด

……………………………………………………………………………………

3. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมพลั งงาน
4. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปิโ ตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์
5. ความเสี่ยงทางธุร กิจ
6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสาร
7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ
ตราสาร
นโยบายจ่ายเงินปันผล

ปันผลเพิ่ มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํา กัด
(มหาชน)
นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํา กัด

ประเภทกองทุ นรวมตามที่

Energy

แสดงในข้อมูลที่ ใช้เปรียบเทียบ

ไม่เกิน 0.54% (ปั จจุบัน ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยน

ไม่มี

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุร กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุ นรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจั ดการ

ไม่เกิน 0.49% (ปัจจุบัน 0.482%)

ผูด
้ ูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.020%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.13% (ปั จจุบัน 0.043%)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ**

ไม่เกิน 2.14% (ปั จจุ บน
ั 0.039%)***

รวมค่า ใช้ จ่ายทั้ งหมด

ไม่เกิน 2.14% (ปั จจุ บัน 0.584%)***

*ข้อมูล 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิ จ เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ ว

ผลการดําเนิ นงานของกองทุน

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่า ธรรมเนียมต่างๆที่เ กิดขึ้น จากการ

รวม ณ จุด ขาย

ซื้อขายหลักทรัพย์

……………………………………………………………………………………

ข้อมูลการซือ
้ /ขายหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

ไม่เกิน 0.54% (ปั จจุ บัน 0.50%)

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน

พิ จารณาจ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ โปรดศึ กษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่า ยเงิน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่ วยลงทุ น)*
ค่าธรรมเนียมขาย

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริม
่ ทํา การถึ งเวลา
15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่า ของการซื้อ
ครั้งแรก

1,000 บาท

ครั้งถัดไป

ไม่กําหนด

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทํา การถึ งเวลา

มูลค่าขั้นตํ่า ของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้ นตํ่า

ไม่กําหนด

รับเงิ นค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน

15.30 น.

T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร
SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/
LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)
……………………………………………………………………………………

***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้ จ่ายรวมเป็น อัตราเฉพาะที่ ประมาณการได้
เท่านั้น ส่วนค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจริ งเป็นอั ตราที่รวมทั้งที่ ประมาณการได้
และประมาณการไม่ได้
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล ดั ชนีธุร กิจพลั งงานและธุรกิ จปิโ ตรเคมี และเคมีภัณฑ์

30 เมษายน 2565
ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุ นรวมลงทุน

ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก
1. หุ้นสามัญ 98.83%
2. บั ญชีเ งินฝากออมทรัพย์ 1.03%
3. Infrastructure Fund 0.51%
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้า งรับ/ค้างจ่าย) -0.37%

% ของ NAV

บริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) : PTT

23.28

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลี ยม จํา กัด (มหาชน) : PTTEP

13.06

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํา กัด (มหาชน) : GULF

12.52

บริษัท พลังงานบริสุท ธิ์ จํากัด (มหาชน) : EA

7.26

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้า ปลีก จํากั ด (มหาชน) : OR
6.59
หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ดูข้อมู ลที่เป็นปั จจุ บันได้ที่ www.principal.th
กองทุนนี้กระจุกตัวในผู้ ออก จึงมีความเสี่ย งที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงิน
ลงทุนจํานวนมาก

ผลการดําเนิ นงาน

*ผลการดําเนินงานในอดี ต มิได้เ ป็นสิง
่ ยืนยันถึ งผลการดําเนิน งานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันได้ที่ www.principal.th
ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
EPIF (%)

1

YTD
1.81

3 เดือน
0.79

6 เดือน
3.94

1 ปี1
5.92

3 ปี1
0.96

5 ปี1
6.22

10 ปี1
4.41

ตัง
้ แต่จัดตั้งกองทุน1
6.42
n/a

Benchmark (%)

1.98

0.89

4.21

6.40

2.14

6.77

5.07

Information Ratio2

-1.13

-0.86

-1.32

-0.78

-1.14

-0.46

-0.31

n/a

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

12.77

12.56

12.86

13.43

27.24

23.18

19.88

25.28

ผลตอบแทนที่มีอายุเกิน หนึ่งปี จะแสดงเป็น ผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

2

Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้ จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทีย บกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใ ช้ : EPIF TRI Index 100.00% (source: MorningStar Direct ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากั บ -0.47% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนเท่ากับ 0.60% ต่ อปี
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล ดั ชนีธุร กิจพลั งงานและธุรกิ จปิโ ตรเคมี และเคมีภัณฑ์

30 เมษายน 2565

ประวัติการจ่ายเงิ นปันผล

ครัง
้ ที่

วันปิดสมุดทะเบียน

อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย)

ครั้งที่ 1

29 เม.ย. 54

0.10

ครั้งที่ 2

6 ก.พ. 55

0.10

ครั้งที่ 3

12 ก.พ. 56

0.10

ครั้งที่ 4

5 ก.พ. 57

0.10

ครั้งที่ 5

11 ก.พ. 58

0.10

ครัง
้ ที่ 6

31 ม.ค. 60

6.00

ครัง
้ ที่ 7

31 ม.ค. 61

0.10

ครัง
้ ที่ 8

31 ม.ค. 62

0.25
0.50

ครั้งที่ 9

31 ม.ค. 63

ครั้งที่ 10

29 ม.ค. 64

0.25

ครั้งที่ 11

31 ม.ค. 65

0.26

รวม

7.86

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

•

การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใ ช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ ย งของการลงทุ น ผู้ลงทุน อาจได้ รับเงิ น ลงทุ น คื น มากกว่า หรื อน้ อยกว่ าเงิ น ลงทุ น เริ่ม แรกก็ ไ ด้ ดังนั้ น
ผู้ลงทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี้ เมื่อเห็ นว่า การลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เหมาะสมกั บวัตถุประสงค์การลงทุ นของผู้ลงทุน และผู้ ลงทุน ยอมรับความเสี่ย งที่ อาจเกิ ดขึ้น
จากการลงทุนได้

•
•

ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่า ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนั งสือชี้ ชวน
ผู้ลงทุ นควรศึกษาข้อมู ลในหนังสื อชีช
้ วนให้เ ข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช
้ วนไว้ เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกั บผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

•

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

•

เอกสารฉบั บนี้จัดทํ าขึ้ น เพื่ อวัตถุ ประสงค์ ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็ น การทั่ วไป โดยไม่ มุ่ งหมายให้ ถือเป็ น คํ าเสนอหรือการเชิ ญชวนให้บุคคลใดทํา การซื้อ และ/
หรื อ ขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ า นการลงทุ น ประเภทต่ า ง ๆ ตามที่ ป รากฏในเอกสารฉบั บนี้ และไม่ ถือเป็ น การให้ คํา ปรึ กษาหรื อคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บการทํา ธุ ร กรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุน ของบริษัทต่า ง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้ อผู กพั นได้ที่บริษัทจั ดการและผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้ งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วัน จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุ น พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็ บไซต์: www.principal.th

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

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล ดัชนี ธุรกิจพลังงาน
และธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
Principal Energy and Petrochemical Index Fund
PRINCIPAL EPIF
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
กองทุนรวมดัชนี
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผ้ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
เนื่องจากกองทุนรวมมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนีธุรกิจพลังงาน และ
ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ดังนัน้ กองทุนรวมจะลงทุ นโดยใช้กลยุท ธ์การบริห ารกองทุ นเชิง รับ (Passive Management
Strategy) โดยเน้ น การลงทุ น ในตราสารแห่ ง ทุ น ที่ อ อกโดยบริ ษั ท ในธุ ร กิ จ พลัง งาน และธุ ร กิ จ ปิ โตรเคมี แ ละเคมี ภั ณฑ์
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) ทีม่ นี โยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure
ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ กองทุนรวมอาจ
ไม่ได้ลงทุนในหุน้ ซึ่งประกอบเป็ นดัชนีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ครบทุกหุ้น โดยจะพิจารณาจากปั จจัย
ต่างๆ เช่น สภาวะตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ และสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็ นต้น
ดัชนีธรุ กิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ทใี่ ช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมนัน้ จะคํานวณมาจาก
ค่าเฉลี่ยของดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และดัชนีธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (PETRO) ถ่วงนํ้าหนักด้วย
มูลค่าตลาดรวมของแต่ละดัชนี ดังมีรายละเอียดวิธีการคํานวณปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยมีตวั แปรทีใ่ ช้ในการคํานวณคือ
1) มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 2) มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในธุรกิจปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์ 3) ดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) และ 4) ดัชนีธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (PETRO) ซึ่งตัวแปร
ทัง้ หมดเป็ น ข้อ มู ล ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพ ย์ แ ละอาจเปลี่ย นแปลงได้ทุ ก วัน ทํ า การตามสภาวะการซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ดัชนีหลักทรัพย์ตาม 3) และ 4) นัน้ เป็ นดัชนีหมวดธุร กิจทีต่ ลาดหลักทรัพย์ คํานวณขึน้ และเผยแพร่ อ ย่ าง
ต่อเนื่องเป็ นประจําทุกวันทําการเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทมี่ ีการซื้อขายอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค และกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ตามลําดับ
ในกรณีทดี่ ชั นีธุรกิจพลังงาน และธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ถูกยกเลิกหรือกรณีทไี่ ม่มกี ารคํานวณดัชนีดงั กล่าว บริษทั จัดการ
จะเปลี่ยนดัชนีทกี่ องทุนรวมใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็ นดัชนีราคาหุน้ อื่นๆ ทีใ่ ช้วดั ผลตอบแทนของการลงทุนในธุร กิจ
พลังงาน และธุรกิจ ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาปรับนโยบาย
การลงทุนให้สอดคล้องกับดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้ างอิงในการสร้างผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลา และขอความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการให้สอดคล้องกับดัชนีที่ใช้อ้างอิงโดยถือว่าได้รบั มติจากผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนแล้ว
เงิน ลงทุน ส่ว นที่เ หลือ จะลงทุน ในตราสารแห่ง หนี้แ ละ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ หน่ วย private equity ตามประกาศสํ านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อ่นื หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่ ไม่ขดั ต่อกฎหมายก.ล.ต. ทัง้ นี้
สํ าหรับ การลงทุ น ในตราสารแห่ง หนี้ กองทุ น รวมจะเลือ กลงทุน ในตราสารหนี้ ที่อ อกโดยบริษัท ที่ไ ด้ร ับ การจัดอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือในอันดับ A- ขึน้ ไป
นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจจะลงทุนในหรือ มีไ ว้ซ่ึงตราสารที่มีล ักษณะของสัญ ญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้าแฝง โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลือ่ นไหวตามดัชนีช้วี ดั (passive management/index tracking)
1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

เหมาะกับนักลงทุนที่มองเห็นถึงแนวโน้มที่ดีของการลงทุนในตราสารทุน และต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนทีด่ ีเพื่อให้มี
ความใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมทัง้ นักลงทุนสามารถยอมรับ ความ
ผันผวนของดัชนีดงั กล่าวในบางช่วงของการลงทุนได้
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายเฉพาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสู ง กว่ า
กองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี ารกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรม
ดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) กองทุนจึงมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนใน
จํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

3

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่า SD 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

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT

23.50

บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) : PTTEP

11.68

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) : GULF

10.17

บริษทั ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) : OR

7.82

บริษทั พลังงานบริสุทธิ ์ จํากัด (มหาชน) : EA

7.07

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.54

ร้อยละ 0.50

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.54

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
อัตราผลตอบแทนรวมของดัชนี ธุรกิ จพลังงาน และธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -44.92%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 23.21% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 1.38% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Energy
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

5.31%

5

6.44%

5

6.00%

5

n/a

23.21%

95

20.16%

95

25.51%

23.50%

95

20.15%

95

n/a

YTD

ผลตอบแทนกองทุนรวม

9.55%

2.25%

95

6.06%

95

9.55%

95

3.84%

75

7.26%

5

ผลตอบแทนตัวชี้วดั

11.96%

2.56%

95

6.05%

95

11.96%

5

5.23%

5

7.44%

ความผันผวนของกองทุน

14.75% 12.41%

25

13.79%

95

14.75%

75

27.39%

95

ความผันผวนของตัวชี้วดั

14.83% 12.36%

25

13.75%

75

14.83%

95

27.61%

95

Percentile

3ปี

Percentile

กองทุน

Percentile

5ปี

Percentile

10ปี

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

พิจารณาจ่ายประมาณปี ละ 1 ครัง้ (ทัง้ นี้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ) ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินปั นผล
บริษทั จัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ โดยจะจ่ายจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือมี
กําไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผล และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้อง
ไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดบัญชีทมี่ ีการจ่ายเงินปั นผล
นัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะเป็ นผูก้ ําหนดอัตราเงินปั นผลจ่ายในแต่ละปี ตามที่
บริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ปริมาณเงินสดทีส่ ามารถจะจ่ายได้ นโยบายการดํารงสภาพคล่อง
นโยบายการลงทุนเพิม่ เติม และปั จจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
ในช่วงเวลานัน้ ๆ
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
21 สิงหาคม 2551
ไม่กําหนด
50,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 1,208.89 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+3 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 เมษายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 10 พฤษภาคม 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 สิงหาคม 2564
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PTR

0.1831

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงของการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิ จพลังงานและธุรกิ จปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (Industry Concentration Risk)
ความเสีย่ งของการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตราสารทีก่ องทุนรวมลงทุน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ทีก่ ระทบต่อธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
โดยเฉพาะ เนื่องจากกองทุนรวมเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นจํานวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม ทําให้การลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ทีก่ ระทบต่อ
ธุรกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารแห่งทุนทีก่ องทุนรวมลงทุนเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ ดังนัน้ เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุน
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry Risk)
ความเสีย่ งของการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ทีก่ ระทบต่ออุตสาหกรรม
พลังงานโดยเฉพาะ เช่น ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลและกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน เป็ นต้น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ
ทีก่ ระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารแห่งทุนทีก่ องทุนรวมลงทุนเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ ดังนัน้ เมื่อมูลค่าของตรา
สารทุนแห่งทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ (Petrochemical Industry Risk)
ความเสีย่ งของการลงทุนในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ทีก่ ระทบต่อ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์โดยเฉพาะ ทัง้ ในเรื่องความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไปตามวงจรอุตสาหกรรมของ
ตลาดโลกซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมนี้ และผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล เช่น การออกกฎหมายใหม่
เพิม่ เติมเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เป็ นต้น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ ทีก่ ระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่า
ของตราสารแห่งทุนทีก่ องทุนรวมลงทุนเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ ดังนัน้ เมื่อมูลค่าของตราสารทุนแห่งทุนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง
มูลค่าหน่วยลงทุนก็จะลดลงตามไปด้วย
ความเสีย่ งทางธุรกิ จ (Business Risk)
ความเสีย่ งทางธุรกิจ คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในของ
บริษทั ทีท่ ําให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษทั เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลทําให้มูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษทั นัน้ ลดตํ่าลง ซึ่งอาจ
เป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารทุนแล้ว กองทุนรวมอาจจะทําการลงทุนในตราสารหนี้บางส่วนเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนรวม
ซึ่งถึงแม้ว่ากองทุนรวมจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ทอี่ อกโดยบริษทั ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในอันดับ A- ขึน้ ไป ก็อาจ
ก่อให้เกิดความเสีย่ งจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้หรือผูค้ ํ้าประกันตราสารหนี้ทกี่ องทุนรวมไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถ
ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามทีก่ ําหนด หรือชําระไม่ครบตามจํานวนทีส่ ญ
ั ญาไว้ได้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะทบทวนฐานะทางการเงินและ
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ความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ บริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการทีก่ องทุนรวมไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายใน
ระยะเวลาหรือราคาที่กําหนดไว้ เนื่องจากตราสารที่กองทุนรวมลงทุนไว้มจี ํานวนและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือไม่มากนัก ทําให้
โอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมมีจํากัด
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

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