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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลู
ส าคญั;yoouh,uc9j8om;’’ko ข้อมูล ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2565 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มลัติ แอสเซท 
Principal Global Multi Asset Fund 

PRINCIPAL GMA 
(ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL GMA-A) 

กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มกีารลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน 

ภายใต้บลจ.เดียวกนั (Cross Investing Fund) 
กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบัการรบัรอง CAC 
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นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอื กองทุน Exchange Traded Fund 
(ETF) ต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรอืเงนิฝาก หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (หน่วย Property) หน่วยทรสัต์ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) หน่วย
ลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra) และ/หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ (หน่วย 
Property) หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน (หน่วย 
Infra) รวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบให้ลงทุนได ้โดยกองทุนจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนขา้งต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยจะ
ลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุนในสดัส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชกีองทุนละไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน ทัง้นี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ   

ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนจะมสีดัส่วนการลงทุนได้ตัง้แต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิซึ่งสดัส่วนการ
ลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จ ัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

กองทุนมทีี่ปรกึษาการลงทุน คอื Principal Global Investors, LLC เป็นบรษิัทบรหิารสนิทรพัย์ที่ให้บรกิารดา้นการจดัการ
ลงทุน ทีจ่ดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นทีป่รกึษาการลงทุน หรอืยกเลกิทีป่รกึษาการลงทุนโดย
ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 
วนัผ่านทางเวป็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการไม่เกนิรอ้ยละ 100 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และกองทุนรวมอื่นสามารถลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจดัการได้อีกไม่เกิน 1 ทอด อย่างไรก็ดี โดยห้ามมิให้กองทุนรวมปลายทางลงทุน
ยอ้นกลบัในกองทุนรวมตน้ทาง (circle investment) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรอืกองทุน
รวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศไดห้รอืกลบัมาเป็นกองทุน Fund of 
Funds ได้โดยไม่ท าให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จดัการ
กองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการแจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการที่ www.principal.th หรอื
ช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

 
กลยุทธใ์นการบริหารกองทุน 
มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 
 
 

คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร  

-     ผูล้งทุนทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 
- อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็หรอืสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดพีอ 

- เหมาะส าหรบัเงนิลงทุนของผู้ลงทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนที่ดจีากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ    
โดยควรเป็นเงนิลงทุนส่วนทีส่ามารถยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดบัปานกลางค่อนขา้งสงู 

-     ผู้ลงทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรบัตวัสูงขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่า     
ทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้

- ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสี่ยงจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ    

โดยยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
- เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
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- เน่ืองจากกองทุนนี้เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของราคา
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนต่างประเทศลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผู้ลงทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรพัย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม        
และการเมอืงของประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุน หรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลกัอาจ
ไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนไทย และ/หรอืกองทุนต่างประเทศ อาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บรหิารการลงทุน (EPM) ท าให้กองทุนรวมนี้มคีวามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง 
เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่า จงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง จงึเหมาะสม
กบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

- กองทุนไทยอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม 
หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

- บรษิทัจดัการ อาจมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับรษิทัหลกัทรพัย์และ/
หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอา้งองิการปฏบิตัติามกฎหมายของต่างประเทศ 
 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั 
 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
 
 ความผนัผวนของผลการ  
 ด าเนินงาน (SD)           
             
 *ค่าSD แสดงความผนัผวนของกองทุนยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตัง้แต่จดัตัง้กองทุน กรณียงัไม่ครบ 5 ปี) 

 

  ความเส่ียงจากการกระจุกตวั (High Concentration Risk) 

   การกระจุกตวัลงทุนใน 
   ผูอ้อกตราสารรวม 

 
การกระจุกตวัลงทุนใน 
หมวดอุตสาหกรรม 
 

การกระจุกรายประเทศรวม 
 
 

 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเสีย่ง FX      

 

        

  

 

 

 

 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

      ต ่า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

      ต ่า   สงู 

<20% 20-50% 50-80% >80% 

       ต ่า      สงู 

  ≤20% 20-50% 50-80% >80% 

       ต ่า                                                  สงู    

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด   บางสว่น     ดุลยพนิิจ       ไม่ป้องกนั 

    ต ่า  สงู 

หมายเหตุ: กองทุนมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 
70% - 100% ของเงนิลงทุนในตา่งประเทศ 

หมายเหตุ: กองทุนมกีารลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา 43%  
(ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2565) 
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กองทุนรวมต่างประเทศท่ีคาดว่าจะลงทุนเกิน 20% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทนุรวม 
iShares Core S&P 500 ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 

ช่ือทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
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ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุนสูงสุดอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม (เรยีกเกบ็จรงิในอตัรา 
รอ้ยละ 0.21505 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าว เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนน้ีไปลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนน้ีไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ถา้ม)ี  
ทัง้น้ี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการซ ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจดัสรร        
การลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้นบาท 
ในอตัราทีก่องทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

 *ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะไดร้บั 
ดงันัน้ คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน ปัจจุบนั 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 รอ้ยละ 1.50 
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 รอ้ยละ 1.50 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อ
ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(เกบ็เขา้กองทุน) 

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่า
หน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ตามทีจ่่ายจรงิ 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 
ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจมกีารเพิ่มค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้       
ผูล้งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุ น       
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย      
หน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน     
ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
ทัง้น้ี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษิัท จัดการจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียม     
การขาย และ/หรอืค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท 
และจดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายและ/หรอืค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอตัราที่กองทุนต้นทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
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1. แบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน: N/A 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

7. ผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมุด - 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation) คือ - ต่อปี 
*กรณีกองทุนจดัตัง้ไมค่รบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

 

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จดุขาย คือ Foreign Investment 
Allocation 

5. ความผนัผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดชันีช้ีวดั (Tracking Error : TE)  คือ - 

3. กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ - 
     *กรณีกองทุนจดัตัง้ไม่ครบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นับตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

 

   2.  ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน :  
1. MSCI ACWI Net Total Return Index ในสกุลเงนิ USD (ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน 
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และ ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ        
ค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 15) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 70 

2. Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index ในสกุลเงนิ USD (ปรบัด้วยต้นทุนการ
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และ ปรบัดว้ย
อตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 15) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 30 
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กองทุนรวมต่างประเทศท่ีคาดว่าจะลงทุนเกิน 20% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทนุรวม 

iShares Core S&P 500 ETF 

 
 

 

 

 

 

 

8. ผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีลงทุน 

 

 

 

 

 

 

*เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 คุณสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัไดท้ี่ www.cimb-
principal.co.th 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 

http://www.cimb-principal.co.th/
http://www.cimb-principal.co.th/


 

 
 
 

12 
 
 

 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
วนัท่ีอนุมติัจดัตัง้ 
วนัท่ีจดทะเบียน (ประมาณการ) 
อายโุครงการ 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 
จ านวนเงินลงทุนโครงการ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
11 มนีาคม 2565 
31 มนีาคม 2565 
ไม่ก าหนด 
10.00 บาท 
2,000 ลา้นบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
(บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น

วนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของ

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที ่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขาย

หลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี) 

วนัท าการซื้อหน่วยลงทุน  :  
IPO: 21 – 29 มนีาคม 2565 ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
หลงั IPO: บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการซือ้หน่วยลงทุน 
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่11 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 1,000 บาท 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 1,000 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทุน: 
บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน        
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไม่ก าหนด    
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด    
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัค านวณราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน* (ประกาศ NAV T+2, คนืเงนิ T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 
11.30 น., ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ TBANK 
เวลา 13.00 น.) 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี ่www.principal.th 

*มใิหน้บัรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่
มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

http://www.principal.th/
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
 

รายชื่อ  วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
คุณศุภกร ตุลยธญั              วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 
คุณวรุณ ทรพัยท์วกีุล             วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 
คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์           วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ                   วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณวริยิา โภไคศวรรย ์  วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 

PTR 0.0000 
กรณีกองทุนรวมทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึ้นจรงิในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่
จดทะเบยีนถงึวนัทีร่ายงาน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แตง่ตัง้ 

ติดต่อสอบถามรบัหนังสือช้ีชวน 
ร้องเรียน 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน    
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์    :  0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 
Website     :  www.principal.th 

ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไดท้ี ่www.principal.th 

 
 
  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจาก
การลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จ านวน 
- ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต. 
- การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึ
ความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้                   
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2565 แล้วด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพจิารณาได้จากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 

ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk)  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อ 

ประเทศดงักล่าว เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เป็นต้น กองทุนดงักล่าวอาจมผีลการด าเนินงานทีผ่นัผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจาย
การลงทุนในหลายประเทศ 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีก่องทุน
ลงทุนมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

ความเส่ียงทางธรุกิจ (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit  Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยภายในและภายนอกของ                
ผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยง      
ทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได้ 

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) 

เนื่ องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น                  
การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบ
ต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วง
ทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี้ 
- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกนั
ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /ค าเตือน 
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เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึ
เป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได้ 

ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ้นลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัย์หรอืตวัแปร
อา้งองิ ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสุดทีเ่กดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแตว่นัทีร่ายงาน         
(หรอืต้ังแต่จดัต้งักองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารค านวณดงันี้  

 

 

 

 

 

ค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมวีธิกีารค านวณเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนว่าดว้ยมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัทีร่ายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

ค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีช้ีวดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชี้วดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชี้วดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชี้วดัมากน้อยเพยีงใด เช่น หากกองทุนรวม    
มีค่า TE ต ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้ว ัดในอัตราที่ต ่ า ดังนั ้น กองทุนรวมจึงมี
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มคี่าสูง แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน  
ออกจากดชันีชี้วดัในอตัราที่สูง ดงันั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง      
เป็นตน้ 
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อตัราส่วนหมุนเวยีนการ ลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นค่าทีแ่สดงเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน  
ไดด้ยีิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลงั 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงใน
ตาราง 
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รายละเอียดกองทุนท่ีลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
กองทุน iShares Core S&P 500 ETF 
ชื่อกองทุน  : iShares Core S&P 500 ETF 
Share Class  : ไม่ม ี
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 15 พฤษภาคม 2543  
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : สหรฐัอเมรกิา 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนซื้อขาย :  สหรฐัอเมรกิา (Stock Exchange: New York Stock Exchange, NYSE Arca) 
สกุลเงนิของกองทุน : USD 
วนัท าการซื้อขาย   :  ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุน 
การจ่ายปันผล :  ม ี(พจิารณาจ่ายรายไตรมาส) 
บรษิทัจดัการ :   BlackRock Fund Advisors 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน  : State Street Bank and Trust Company 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน : กองทุนมวีตัถุประสงคม์ุ่งลงทุนเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดชันีทีว่ดัผล

การด าเนินงานของหุน้ขนาดใหญ่ของสหรฐัอเมรกิา 
นโยบายการลงทุน :  กองทุนมนีโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดชันี S&P 500  

(ดชันีอา้งองิ) ซึง่เป็นดชันีวดัผลการด าเนินงานของหุน้ขนาดใหญใ่นสหรฐัอเมรกิาซึง่ก าหนด
โดย S&P Dow Jones Indices LLC (Index Provider) 
กองทุนจะใชก้ลยุทธก์ารบรหิารแบบแบบเชงิรบั (Passive) เพื่อใหผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบั
ผลตอบแทนของดชันีอ้างองิ โดยจะไม่พยายามเอาชนะดชันีอ้างอิง หรอืบรหิารการลงทุน
แบบปกป้อง (defensive positions) เมื่อตลาดตกลงหรอืเมื่อ มมีูลค่าสูงเกนิจรงิ นอกจากนี้ 
บริษัทจดัการจะใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวแทนจากดัชนี (Representative sampling) ในการ
บรหิารจดัการกองทุน 
“การสุ่มตวัแทน” เป็นกลยุทธใ์นการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นตวัแทนซึง่มลีกัษณะการลงทุน
ที่คล้ายกับดัชนีอ้างอิง หลักทรัพย์ที่เลือกคาดว่าจะท าให้มีลักษณะการลงทุนโดยรวม 
(ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น มูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดและน ้าหนักของอุตสาหกรรม) 
ลกัษณะพืน้ฐาน (Fundamental) (เช่น ความแปรปรวนของผลตอบแทน) และมาตรการดา้น
สภาพคล่อง ที่คล้ายกบัดชันีอ้างอิง กองทุนอาจถือหรอืไม่ถือหลกัทรพัย์ทัง้หมดในดชันี
อ้างอิง โดยทัว่ไปกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ในหลกัทรพัย์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิงและการลงทุนที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับกลักทรัพย์ที่ เป็น
ส่วนประกอบของดชันีอา้งองิ ลงทุนใน depositary Receipts ซึ่งเป็นตวัแทนหลกัทรพัยข์อง
ดชันีอา้งองิ  

ส่วนที่เหลอืกองทุนอาจลงทุนไม่เกนิ 20% ในฟิวเจอร์ส ออปชัน่ และสญัญาสวอป (Swap 
Contract) เงนิสดและตราสารเทยีบเท่าเงนิสด รวมถงึกองทุนตลาดเงนิ รวมถงึหลกัทรพัย์ที่
ไม่รวมอยู่ในดชันีอา้งองิทีบ่รษิทัจดัการเชื่อว่าจะช่วยกองทุนเป็นไปตามดชันีอ้างองิได ้โดย

กองทุนรวมต่างประเทศท่ีคาดว่าจะลงทุนเกิน 20% NAV  
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กองทุนจะมุ่งลงทุนเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
เป็นไปตามดชันีอา้งองิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
ค่าธรรมเนียมการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)   : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (Exit Charge)   : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fees)   : 0.03% ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Annual Fund Operating Expenses)  : 0.03% ต่อปี 

หมายเหตุ: กองทุนอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆของกองทุนได ้
ตวัชีว้ดั (benchmark)   : S&P 500 Index 
Ticker   : IVV 
CUSIP     : 464287200 
ดขูอ้มลูกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf 
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