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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุ้นทุนเพื่ อการเลี้ยงชีพ
Principal Equity Retirement Mutual Fund
30 เมษายน 2565

รองรับกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL EQRMF

ระดับความเสี่ยง

6 (เสี่ยงสูง)

กองทุ น เปิ ด ที่ มี น โยบายการลงทุ น ซึ่ งจะส่ งผลให้ มี Net Exposure ในตราสาร

ประเภทโครงการ

กองทุน ตราสารทุน, กองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ

แห่งทุน โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญ ชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ

วันที่ จดทะเบียนกองทุน

15 พฤศจิกายน 2549

ของกองทุ น โดยกองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ มี ปั จ จั ย พื้ นฐานดี หรื อ

นโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี

เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ระบบเศรษ ฐกิ จ ของ

การป้องกันความเสี่ยงจาก

ประเทศ หรือเป็นธุ รกิจ อุตสาหกรรม ที่ไ ด้รับการสนับสนุน หรือมีโอกาสได้รับผลดี

ไม่มี

อัตราแลกเปลี่ยน

จากนโยบายของรั ฐ บาล หรื อ มี ศั ก ยภาพ ในการเติ บ โตส อดคล้ อ งกั บ ภาวะ

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท

เศรษฐกิ จ และ/หรื อ หน่ ว ย private equity หรื อ หลั กทรั พ ย์ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 757.80 ล้านบาท

หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นตามที่สํ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาตหรื อ

ปัจจุบัน

เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ/หน่ วย

17.4057 บาท

ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
2. ความเสี่ย งจากความสามารถในการชําระหนี้

.……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่ วยลงทุ น)*
ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยน

ตามเงื่อนไขการขาย และรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุน

5. ความเสี่ยงจากอั ตราดอกเบี้ย

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุร กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

ของผู้ออกตราสาร

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จํา กัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํา กัด

ประเภทกองทุ นรวมตามที่

Equity General

ในทํานองเดียวกันไว้ แล้ว
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

แสดงในข้อมูลที่ ใช้เปรียบเทียบ

ค่าธรรมเนียมการจั ดการ

ไม่เกิน 1.77% (ปั จจุ บน
ั 1.594%)

ผลการดําเนิ นงานของกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.054%)

รวม ณ จุด ขาย

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.15% (ปั จจุ บัน 0.107%)

……………………………………………………………………………………
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ**

ไม่เกิน 2.12% (ปัจจุบัน 0.019%)***

รวมค่า ใช้ จ่ายทั้ งหมด

ไม่เกิน 3.08% (ปั จจุบัน 1.774%)***

*ข้อมูล 1 ธ.ค. 63 - 30 พ.ย. 64; ค่า ธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม

วันทําการซื้อ

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การ

มูลค่าขั้นตํ่า ของการซื้อ

1,000 บาท*

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การ

ถึงเวลา 15.30 น.

ถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขั้นตํ่า ของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้ นตํ่า

ไม่กําหนด

รับเงิ 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.)

* การปรับขั้นตํ่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป

……………………………………………………………………………………

ภาษีธุรกิ จเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้ แล้ว
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่า ธรรมเนียมต่างๆที่เ กิดขึ้น จากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้ จ่ายรวมเป็น อัตราเฉพาะที่ ประมาณการได้เท่านั้น
ส่วนค่า ใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจริ งเป็นอั ตราที่รวมทั้งที่ ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล หุน
้ ทุนเพื่ อการเลี้ยงชีพ

30 เมษายน 2565

สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุ นรวมลงทุน

ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก
ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

1. หุ้นสามัญ 96.34%
2. บั ญชีเ งินฝากออมทรัพย์ 2.84%
3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้า งรั บ/ค้างจ่าย) 0.71%
4. Warrant – Equity 0.10%
5. บัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 0.0007%

% ของ NAV

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) : AOT

6.29

บริษัท ปตท. จํา กัด (มหาชน) : PTT

5.61

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

4.16

บริษัท ซีพี ออลล์ จํา กัด (มหาชน) : CPALL

3.88

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) :
3.71
ADVANC
หมายเหตุ : เป็นข้ อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ทัง
้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถ

ผลการดําเนิ นงาน

ดู ขอ
้ มูลที่เป็น ปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

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

YTD
3 เดือน
6 เดือน
EQRMF (%)
1.02
2.00
1.76
Benchmark (%)*
1.93
2.47
4.22
Information Ratio2
-1.16
-0.80
-2.05
ความผันผวนของผลการดําเนิน งาน (%)
10.93
11.53
11.46
1
ผลตอบแทนที่มีอายุเกิน หนึ่งปี จะแสดงเป็น ผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ผลการดํา เนินงานย้อนหลั ง
1 ปี1
3 ปี1
5 ปี1
4.78
-1.68
0.82
8.35
2.96
1.96
-1.49
-1.33
-0.56
11.27
20.96
17.92

10 ปี1
4.32
0.98
-0.56
16.22

ตัง
้ แต่ จัดตั้ งกองทุ น1
3.65
9.35
-0.56
19.25

2

Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้ จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทีย บกับความเสี่ยง

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

•

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ย วกับสิท ธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไ ว้ในคูม
่ ือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้ วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ ลงทุน จะ
ไม่ได้รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

•

การลงทุน ในหน่วยลงทุ น มิใ ช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุ น ผู้ ลงทุ นอาจได้รับเงิน ลงทุ น คืน มากกว่า หรือน้อยกว่ าเงิน ลงทุ น เริ่ มแรกก็ ได้ ดั งนัน
้ ผู้
ลงทุ นควรลงทุ น ในกองทุน นี้ เมื่อเห็ น ว่า การลงทุน ในกองทุ น รวมนี้ เหมาะสมกั บวัตถุ ประสงค์การลงทุ น ของผู้ลงทุน และผู้ ลงทุ น ยอมรับความเสี่ย งที่อาจเกิ ดขึ้ น
จากการลงทุนได้

•
•

ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบ
ั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่า ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนั งสือชี้ชวน
ผู้ลงทุ นควรศึกษาข้อมู ลในหนังสื อชี้ชวนให้เ ข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้ เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผูต
้ ิดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

•

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

•

เอกสารฉบั บนี้จัดทํ าขึ้ น เพื่ อวัตถุ ประสงค์ ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็ น การทั่ วไป โดยไม่มุ่ งหมายให้ ถือเป็ น คํ าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทํา การซื้ อ และ/
หรื อ ขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ า นการลงทุ น ประเภทต่ า ง ๆ ตามที่ ป รากฏในเอกสารฉบั บนี้ และไม่ ถือเป็ น การให้ คํา ปรึ กษาหรื อคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บการทํ า ธุ ร กรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ของบริษัทต่า ง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้ อผู กพั นได้ทบ
ี่ ริษัทจั ดการและผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้ งแต่ 8.30 น. ถึ ง 17.00 น. วัน จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวั นหยุดนักขั ตฤกษ์)
บริษท
ั หลักทรัพย์ จัดการกองทุ น พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 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

รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
Principal Equity Retirement Mutual Fund
PRINCIPAL EQRMF
กองทุนตราสารทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดทีม่ นี โยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนทีม่ ปี ั จจัยพืน้ ฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็ นธุรกิจ อุตสาหกรรม ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนหรือมีโอกาสได้รบั
ผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศกั ยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือหน่วย private equity หรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุน
ลงทุนได้
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ทมี่ กี ารจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุน
และทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ ีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้
- ผูท้ มี่ เี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน(สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้สุทธิ โดยเมื่อ
รวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. แล้วไม่เกิน 5 แสนบาท) หรือยังใช้สทิ ธิประโยชน์ไม่เต็มที่
- ผูท้ ตี่ ้องการนําเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนของ RMF ไปหักลดหย่อนภาษี และ ต้องการลงทุนในหุน้
- ผูท้ ตี่ ้องการลงทุนต่อเนื่องเตรียมไว้สําหรับหลังเลิกทํางานหรือเกษียณ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทรี่ ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํ า หรือนําไปเป็ น
หลักประกัน
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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 )

กลุ่มหุน้ ทีเ่ น้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ตํ่า

Sector
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) : PTT

5.68

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) : ADVANC

5.59

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) : AOT

5.19

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) : GULF

3.89

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : KBANK

3.46

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)**

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็ นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน้ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็ นอัตราที่รวมทัง้ ที่ประมาณ
การได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100.00%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -47.53%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 17.87% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 4.13% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

YTD

ผลตอบแทนกองทุนรวม

19.56%

1.94%

95

3.43%

75

19.56%

50

0.04%

95

0.97%

75

6.56%

50

3.66%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

17.67%

3.41%

75

5.56%

50

17.67%

50

5.16%

25

4.63%

25

8.32%

25

9.42%

11.83%

11.25%

50

11.40%

50

11.83%

50

21.08%

95

17.87%

95

16.55%

95

19.39%

12.05%

10.32%

25

11.06%

50

12.05%

50

21.30%

95

17.84%

95

15.80%

75

19.63%

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

10ปี

ตัง้ แต่จดั ตัง้

กองทุน

Percentile

กองทุน

*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
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ไม่จ่าย
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
15 พฤศจิกายน 2549
ไม่กําหนด
5,000 ล้านบาท (729.51 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
การปรับขัน้ ตํา่ การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 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
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 22 สิงหาคม 2561
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 เมษายน 2564
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 10 พฤษภาคม 2564
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 20 กันยายน 2560
คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 สิงหาคม 2564
0.9158

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 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
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุน
อาจมี ค วามเสี่ย งให้ กองทุ น ต้ อ งเลิก กองทุ น รวมได้ ผู้ ล งทุ น สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของ ผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้ออกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ไว้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ 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 แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
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เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีส่ ู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 องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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