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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียวคือ กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ท ธิข องกองทุ น (Feeder Fund) กองทุ น iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลงทุ น เพื่ อ สร้าง
ผลตอบแทนของกองทุ นให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX® ซึ่งเป็ นดัช นีที่สะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัทที่มี
ขนาดใหญ่ ท่ีสุดและมีมู ลค่ าการซื้อ ขายมากที่สุ ดที่จ ดทะเบีย นซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ แฟรงค์ เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน
จํานวน 30 บริษัท โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนแบบ Passive เป็ นหลัก ดังนัน้ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของกองทุนจะคล้อยตามการปรับเปลี่ยนนํ้ าหนักการลงทุนของดัชนี DAX® ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ของกองทุน นอกจากนี้ กลยุทธ์การ
บริหารจัดการลงทุนแบบ Passive และการซื้อขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนและค่าธรรมเนียม
การทํ ารายการแก่กองทุ นดังกล่าว กองทุ นนี้บริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Deutschland AG ทัง้ นี้
กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) จะลงทุนใน
a) หลักทรัพย์ ตาม Capital Investment Act Section 193 KAGB
b) ตราสารหนี้ตลาดเงิน ตาม Capital Investment Act Section 194 KAGB
c) เงินฝากธนาคาร ตาม Capital Investment Act Section 195 KAGB
d) ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ตาม Capital Investment Act Section 197 KAGB
e) หลักทรัพย์อ่นื ๆ ตาม Capital Investment Act Section 198 KAGB
f) หน่วยลงทุน ตาม Capital Investment Act Section 196 KAGB
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพ ย์ ตราสารทาง
การเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ในเบื้ อ งต้ น นี้ กองทุ น จะลงทุ น เป็ น สกุ ล ยู โร แต่ ต่ อ ไปอาจเปลี่ย นเป็ นสกุ ล เงิน อื่น ได้ บริษัท จัดการจึง ขอสงวนสิท ธิในการ
เปลี่ยนแปลงสกุล เงิน ซื้อขายในกองทุน หลักตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นโดยรวม และ
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ในส่วนทีเ่ หลือจากการลงทุน บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนึ้ก่งึ ทุน และ/
หรื อ เงิน ฝาก และ/หรือ บัต รเงิน ฝากทัง้ ในประเทศและ/หรือ ต่ างประเทศ หน่ ว ย private equity ตามประกาศสํ านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ อาจมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์อ่นื หรือทรัพย์สนิ อื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
หรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น (Hedging) โดยขึ้น อยู่ กับ ดุ ลยพิ นิ จของผู้จดั การกองทุ น
ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสี่ยง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย หรือทําให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core Dax® UCITS ETF (DE) (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับ
กองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่องไหวตามดัชนีช้ีวดั (Passive
Management/ Index Tracking)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
- เหมาะสําหรับผูท้ ตี่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและ
ยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
- ผูท้ ตี่ อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยยอมรับความ
ผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเยอรมัน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้กองทุนรวมนี้มีความเสีย่ ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ที่
กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการแบบเชิงรับให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DAX® (Passive
Management) โดยผูจ้ ดั การกองทุนไม่มสี ทิ ธิคดั เลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื่อลงทุนเอง หรือไม่สามารถบริหารการลงทุนแบบ
ปกป้ อง (defensive positions) ดังนัน้ หากดัชนี DAX® ปรับตัวลงจะส่งผลให้หน่วยลงทุนของกองทุนหลักปรับตัวลงเช่นกัน
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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 )
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Principal German Equity Fund

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
%ของ
NAV

iShares Core DAX UCITS ETF (DE): DAXEX GY

%ของ
NAV
99.65

LINDE PLC

10.43

สินทรัพย์อ่นื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.70

SAP

9.81

SIEMENS N AG

8.12

ALLIANZ

7.50

DAIMLER AG

5.30

ชื่อทรัพย์สิน

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อทรัพย์สิน

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทมี่ กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุนบริษทั
จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.61

ร้อยละ 1.50

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 :
1) ดัชนี DAX Net Return ในสกุลเงิน EUR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 50%
2) ดัชนี DAX Net Return ในสกุลเงิน EUR ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน สัดส่วน 50%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -39.57%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 18.65% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 6.87% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ European Equity
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

12.09% 3.30%

95

12.09%

95

25.16%

95

5.63%

95

7.30%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
14.93% 5.00%
ความผันผวนของกองทุน 13.31% 12.22%
ความผันผวนของตัวชี้วดั 13.58% 12.50%

95
50
75

14.93%
13.31%
13.58%

75
75
75

32.18%
17.41%
17.96%

50
95
95

5.57%
20.33%
20.48%

95
95
95

8.06%
18.65%
19.76%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จํากัด (มหาชน)
5 กรกฎาคม 2559
ไม่กําหนด
2,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 22.55 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณธนา เชนะกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
0.0119

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
่ ้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ การปรับขัน้ ตํา่ การสังซื
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT
เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/
TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 5 กรกฎาคม 2559
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562

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
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ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

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

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 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)
ได้แก่ เสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ ทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็ นเงินสกุลยูโร (EUR) จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจาก
การลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนื้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงิ นลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
คือความเสีย่ งทีก่ องทุนไม่สามารถนํ าเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามทีค่ าดไว้
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 ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
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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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ข้อมูลกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน : iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
ประเภท : กองทุนรวมอีทเี อฟ (Exchange Traded Fund)
อายุโครงการ : ไม่กําหนด
วันจัดตัง้ กองทุน : 27 ธันวาคม 2543
จดทะเบียนประเทศ : ประเทศเยอรมนี
สกุลเงิ นของกองทุน : EURO
วันทําการซื้อขาย : ทุกวันทําการของธนาคารในเยอรมนี หรือตามทีผ่ ูจ้ ดั การกองทุนและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลง
บริษทั จัดการ : BlackRock Asset Management Deutschland AG
Trustee : State Street Bank GmbH
การจ่ายเงิ นปันผล : ไม่มี
ตัวชี้วดั ของกองทุน (Benchmark) : DAX
นโยบายการลงทุน :
กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี DAX ซึ่งเป็ นดัชนีทสี่ ะท้อนผลการดําเนินงานของบริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ุดและมีมูลค่าการซื้อขายมากทีส่ ุด
ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิ ร์ตประเทศเยอรมัน จํานวน 30 บริษัท โดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุน
แบบ Passive เป็ นหลัก ดังนัน้ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของกองทุนจะคล้อยตามการปรับเปลี่ยนนํ้ าหนักการลงทุน
ของดัชนี DAX ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ของกองทุน นอกจากนี้ กลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนแบบ Passive และการซื้อขายหลักทรัพย์
อาจก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนและค่าธรรมเนียมการทํารายการแก่กองทุนดังกล่าว กองทุนนี้บริหารและจัดการ
โดย BlackRock Asset Management Deutschland AG
ทัง้ นี้ กองทุน iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) จะลงทุนใน
a) หลักทรัพย์ ตาม Capital Investment Act Section 193 KAGB
b) ตราสารหนี้ตลาดเงิน ตาม Capital Investment Act Section 194 KAGB
c) เงินฝากธนาคาร ตาม Capital Investment Act Section 195 KAGB
d) ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ตาม Capital Investment Act Section 197 KAGB
e) หลักทรัพย์อ่นื ๆ ตาม Capital Investment Act Section 198 KAGB
f) หน่วยลงทุน ตาม Capital Investment Act Section 196 KAGB
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