
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล

Principal Dividend Equity Fund  (PRINCIPAL DEF)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ 
NAV

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET TRI 
Index 100.00%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ SET TRI Index 100% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

กองทุน -1.78% -1.78% 3.66% 2.95% 18.24% 0.41% 3.06% 7.88%

ดัชนีชี้วัด* -2.71% -2.71% 2.34% -2.40% 15.95% 0.62% 2.92% 4.38%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -3.78% -3.78% 1.14% -4.22% 12.87% -1.08% 1.10% N/A

ความผันผวนกองทุน 11.65% 11.65% 10.70% 10.90% 14.69% 16.88% 14.69% 14.43%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 11.91% 11.91% 10.74% 11.01% 17.32% 18.01% 15.50% 16.43%

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย

อายุกองทุน 11 ปี 0 เดือน 30 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณสุปรีดิ์ สุวพันธ์ วันที่เริ่มบริหาร 10 พฤษภาคม 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
- กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้น
ฐานดี และมีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะนําไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการ
เงิน หรือเงินฝาก และในหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นสามัญ 93.42

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6.92

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.34

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : 
TMB-0011581972_TAX

6.92

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

6.39

หุ้นสามัญ : บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) : AOT 5.76

หุ้นสามัญ : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : 
DELTA

5.06

หุ้นสามัญ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) : BDMS 4.50

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

ธนาคาร 15.45

พลังงานและสาธารณูปโภค 15.14

พาณิชย์ 11.86

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10.35

การแพทย์ 7.08

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 -43.90

Recovering Period 2 ปี 5 เดือน 

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 90.62

Sharpe Ratio 1.18

Alpha 1.48

Beta 0.79

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.070% 0.482%

รวมค่าใช้จ่าย 2.140% 0.546%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 65 - 31 ม.ค. 66 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)
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
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.17%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป
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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
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