หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รบั กำรรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ เซ็ท 50 อิ นเด็กซ์
Principal Daily SET 50 Index Fund
PRINCIPAL SET50
(ชนิ ดสะสมมูลค่ำ : PRINCIPAL SET50-A)
กองทุนตรำสำรทุน
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่ำธรรมเนี ยม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
0

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หุน้
สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆทีม่ ผี ลในการคานวณ
ดัชนี SET50 และจะส่งผลให้ม ี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมีลกั ษณะเป็ นการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management) โดยจะพิจารณาลงทุนใน
สัดส่วนทีใ่ กล้เคียง หรือเท่ากับน้าหนัก (Weighting) ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง
กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุน้ ซึง่ ประกอบเป็ นดัชนี SET50 ครบทัง้ 50 หุน้
ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน, ตราสารแห่งหนี้, ตราสารแห่งหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก และหรือเงินฝาก และใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงดัชนีทก่ี องทุนใช้อา้ งอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็ นดัชนีราคาหุน้ อื่นๆ ในกรณีท่ี
ดัชนี SET50 ถูกยกเลิกหรือไม่มกี ารคานวณดัชนี SET50 แล้ว โดยดัชนีทจ่ี ะนามาใช้จะต้องเป็ นดัชนีทว่ี ดั ผลตอบแทนของการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพือ่ แก้ไข
เพิม่ เติมโครงการโดยถือว่าได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน Efficient
Portfolio Management (EPM) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (structured note)
กลยุทธ์ในกำรบริ หำรกองทุน
บริหารกองทุนแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุง่ หวังให้ผลการดาเนินงานเทียบเคียงกับดัชนี SET 50
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กองทุนรวมนี้ เหมำะกับใคร?
-

-

เหมาะสาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนทีม่ งุ่ ลงทุนในหุน้ สามัญทีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50 หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆทีม่ ผี ลในการคานวณดัชนี
SET50 และมุง่ หวังผลตอบแทนในทิศทางเดียวกับดัชนี SET50 โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งของการลงทุน
ในตราสารทุนได้ โดยผูล้ งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรือลงทุนได้ทุกวัน
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุน
และทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการสภาพคล่องในการซือ้ ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมำะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

บริษทั จัดการอาจใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของ
ราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ต่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ลักษณะของกลุ่มหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ต่า

Sector
สูง

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

10.82

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

8.63

บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

6.08

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

5.49

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

4.30

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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ค่ำธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกผูถ้ ือหน่ วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ตามเงือ่ นไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย ตามเงือ่ นไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตำมปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุน :
SET 50 Total Return Index (SET 50 TRI) 100.00%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -39.53%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนิ นงำน (Standard Deviation) คือ 15.43% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ควำมผันผวนของส่วนต่ำงผลกำรดำเนิ นงำนและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 0.88% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำน ณ จุดขำย คือ SET50 Index Fund
•
7. ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-16.26% 15.39%

95

-16.26%

95

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั

-15.41% 18.24%

5

-15.41%

25

ควาผันผวนของกองทุน

41.19% 29.14%

95

41.19%

5

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

42.41% 29.43%

95

42.41%

95

1ปี
-

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

10ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

75

-2.24%

95

-0.43%

95

6.91%

95

7.02%

5

-0.82%

5

0.96%

5

8.47%

25

8.71%

30.12%

5

17.92%

5

15.43%

5

15.70%

5

17.93%

31.02%

95

18.73%

95

16.10%

95

16.48%

95

18.73%

21.39%
20.39%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

7

ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
จำนวนเงิ นลงทุนของโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่ วยลงทุน

รำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุน

PTR

ไม่จ่าย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
14 มกราคม 2553
ไม่กาหนด
3,000 ล้านบาท (47.89 ล้านบาท)
วันทำกำรซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทำกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรขำยคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตำ่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลำกำรรับเงิ นค่ำขำยคืน : ภายใน 5 วันทาการ (ปั จจุบนั T+3 คือ 3
วันทาการหลังจากวันทารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รำยชื่อ
วันที่เริ่ มบริ หำรกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 1 กันยายน 2558
คุณวศิน ปริธญ
ั
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 1 กันยายน 2558
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 19 พฤษภาคม 2559
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 20 กันยายน 2560
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 22 สิงหาคม 2561
0.7819
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถำมรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
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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ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์
-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด
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คำอธิบำยเพิ่มเติม /คำเตือน
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุ น รวมมีค วามผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้
ออกตรำสำร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร
เช่น ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้
ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตรา
สารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatility) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ผลขำดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริ ง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

ค่ำควำมผันผวนของผลกำรดำเนิ นงำน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่ำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด
เช่น หากกองทุนรวมมีคา่ TE ต่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีต่ ่า ดังนัน้ กองทุน
รวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี า่ สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ
เบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลด
น้อยลง เป็ นต้น
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำร ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2563

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รบั กำรรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ เซ็ท 50 อิ นเด็กซ์
Principal Daily SET 50 Index Fund
PRINCIPAL SET50
(ชนิ ดช่องทำงอิ เล็กทรอนิ กส์ : PRINCIPAL SET50-E)
กองทุนตรำสำรทุน
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่ำธรรมเนี ยม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
0

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 โดยลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หุน้
สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆทีม่ ผี ลในการคานวณ
ดัชนี SET50 และจะส่งผลให้ม ี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมีลกั ษณะเป็ นการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management) โดยจะพิจารณาลงทุนใน
สัดส่วนทีใ่ กล้เคียง หรือเท่ากับน้าหนัก (Weighting) ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง
กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุน้ ซึง่ ประกอบเป็ นดัชนี SET50 ครบทัง้ 50 หุน้
ส่วนทีเ่ หลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุน, ตราสารแห่งหนี้, ตราสารแห่งหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก และหรือเงินฝาก และใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงดัชนีทก่ี องทุนใช้อา้ งอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็ นดัชนีราคาหุน้ อื่นๆ ในกรณีท่ี
ดัชนี SET50 ถูกยกเลิกหรือไม่มกี ารคานวณดัชนี SET50 แล้ว โดยดัชนีทจ่ี ะนามาใช้จะต้องเป็ นดัชนีทว่ี ดั ผลตอบแทนของการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพือ่ แก้ไข
เพิม่ เติมโครงการโดยถือว่าได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน Efficient
Portfolio Management (EPM) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (structured note)
กลยุทธ์ในกำรบริ หำรกองทุน
บริหารกองทุนแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุง่ หวังให้ผลการดาเนินงานเทียบเคียงกับดัชนี SET 50
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กองทุนรวมนี้ เหมำะกับใคร?
-

-

เหมาะสาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนทีม่ งุ่ ลงทุนในหุน้ สามัญทีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50 หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆทีม่ ผี ลในการคานวณดัชนี
SET50 และมุง่ หวังผลตอบแทนในทิศทางเดียวกับดัชนี SET50 โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งของการลงทุน
ในตราสารทุนได้ โดยผูล้ งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรือลงทุนได้ทุกวัน
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุน
และทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการสภาพคล่องในการซือ้ ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ
เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการ
ลงทุน และสะสมผลประโยขน์จากการลงทุน (Total Return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมำะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

บริษทั จัดการอาจใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของ
ราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ต่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ลักษณะของกลุ่มหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ต่า

Sector
สูง

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

10.82

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

8.63

บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

6.08

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

5.49

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

4.30

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

ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกผูถ้ ือหน่ วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ตามเงือ่ นไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย ตามเงือ่ นไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตำมปี ปฏิ ทิน
N/A
2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุน :
SET 50 Total Return Index (SET 50 TRI) 100.00%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -10.29%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนิ นงำน (Standard Deviation) คือ 29.14%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ควำมผันผวนของส่วนต่ำงผลกำรดำเนิ นงำนและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 1.85% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำน ณ จุดขำย คือ SET50 Index Fund
•
7. ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

3 เดือน Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 15.52%

95

19.95%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
18.24%
ควาผันผวนของกองทุน 29.14%
ความผันผวนของ
29.43%
ตัวชีว้ ดั

5
95

22.87%
29.24%

95

29.53%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.co.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อำยุโครงกำร
จำนวนเงิ นลงทุนของโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่ วยลงทุน

รำยชื่อผูจ้ ดั กำรกองทุน

PTR

ไม่จ่าย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
14 มกราคม 2553
ไม่กาหนด
3,000 ล้านบาท (47.89 ล้านบาท)
วันทำกำรซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรซื้อครัง้ แรก : 500 บาท
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรซื้อครัง้ ถัดไป : 500 บาท
วันทำกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรขำยคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตำ่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลำกำรรับเงิ นค่ำขำยคืน : ภายใน 5 วันทาการ (ปั จจุบนั T+3 คือ 3
วันทาการหลังจากวันทารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รำยชื่อ
วันที่เริ่ มบริ หำรกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 1 กันยายน 2558
คุณวศิน ปริธญ
ั
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 1 กันยายน 2558
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 19 พฤษภาคม 2559
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 20 กันยายน 2560
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน 22 สิงหาคม 2561
0.7819
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถำมรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์
-

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่ งผู้
ลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบ
ทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุน
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด
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คำอธิบำยเพิ่มเติม /คำเตือน
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุ น รวมมีค วามผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้
ออกตรำสำร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร
เช่น ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้
ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตรา
สารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatility) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ผลขำดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริ ง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

ค่ำควำมผันผวนของผลกำรดำเนิ นงำน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่ำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด
เช่น หากกองทุนรวมมีคา่ TE ต่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่า ดังนัน้ กองทุน
รวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี า่ สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ
เบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลด
น้อยลง เป็ นต้น
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำร ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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