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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หุ้นสามัญ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
และมีน โยบายหรือมีการจ่ายเงินปั น ผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สิน
สุทธิของกองทุนรวม เงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือ กองทุนจะนําไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก หน่วย
private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ
เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) รวมถึงจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ ีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้
ออก (Issue/Issuer) ตํ่ า กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การจัด อัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อนึ่ง กองทุน
อาจมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีทตี่ ราสาร
หนี้นนั ้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้วี ดั (Passive Management / Index Tracking)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

เหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ องเห็นถึงโอกาสที่ดขี องการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่ อกโดยบริษทั
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล
ค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ตี่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนได้ทุกวันทําการ
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
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
ผูล้ งทุนควรมีความเข้าใจในความเสีย่ งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนในตราสารดังกลาว ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
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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 )
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)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

5.40

บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

4.72

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน)

4.55

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

4.51

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน)

4.20

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

การโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(เก็บเข้ากองทุน)

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

0.33%

0.22%

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี ผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET TRI Index 100.00%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -45.81%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 16.56% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 7.89% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม -11.14% 9.57%

95

4.78%

50

-11.11%

75

-8.63%

95

2.27%

75

6.54%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

-5.24% 17.37%

25

9.13%

25

-5.23%

25

-2.23%

25

6.66%

5

3.51%

27.36% 19.41%

25

16.81%

25

27.36%

50

19.59%

50

16.56%

75

15.13%

29.92% 22.99%

75

19.12%

75

29.92%

75

21.60%

95

17.84%

95

17.45%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

พิจารณาจ่ายประมาณ 1 ครัง้ ต่อปี (ทัง้ นี้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ) ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินปั นผล
บริษทั จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ เมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือมีกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผล
นัน้ และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม
เพิม่ ขึน้ ในงวดบัญชีทม่ี ีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะเป็ นผูก้ ําหนด
อัตราเงินปั นผลจ่ายในแต่ละครัง้ ตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ปริมาณเงินสดทีส่ ามารถจะจ่าย
ได้ นโยบายการดํารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิม่ เติม และปั จจัยอื่นๆ
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะไม่จ่ายเงินปั นผล ในกรณีทเี่ งินปั นผลต่อหน่วยทีค่ ํานวณได้ตาม
เกณฑ์ข้างต้นตํ่ากว่า 0.10 บาท หรือเมื่อกองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนทีต่ ราไว้
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
29 กุมภาพันธ์ 2555
ไม่กําหนด
1,000 ล้านบาท (21.58 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่

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/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
16/09/2558
19/05/2559
20/09/2560
22/08/2561
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1.1187

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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
-

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 2563 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
ความเสี่ยงทางธุรกิ 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)
ความเสีย่ งจากการทีผ่ ูอ้ อกตราสารหรือผูค้ ํ้าประกันตราสารทีก่ องทุนไปลงทุน จะปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด ซึ่งมีผลให้มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนลดลงได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการทีก่ องทุนรวมไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายใน
ระยะเวลาหรือราคาที่กําหนดไว้ เนื่องจากตราสารที่กองทุนรวมลงทุนไว้มจี ํานวนและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือไม่มากนัก ทําให้
โอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมมีจํากัด
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อการลดความเสี่ยง (Derivatives)
กองทุนจะมีความเสีย่ งจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสีย่ งจากการลงทุน ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่ตรงกับการ
คาดการณ์ของผูจ้ ดั การกองทุน และอาจทําให้เกิดการเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้ ได้ ทัง้ นี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอาจไม่สามารถลดความเสีย่ งของกองทุนได้ทงั ้ หมด นอกจากนี้ กองทุนจะมีความเสีย่ งทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีต่ กลงไว้
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
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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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