
กองทุนเป ดพรินซิเพิล คอร์ ฟ กซ์ อินคัม          30 เมษายน 2563  

 

กองทุนเป ดพรินซิเพิล คอร์ ฟ กซ์ อินคัม 

30 เมษายน 2563 

ข้อมูลกองทุน 

ชื"อย่อ PRINCIPAL iFIXED 

ระดับความเสี"ยง 4 (เสี"ยงปานกลางค่อนข้างตํ"า) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารหนี# โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

วันที"จดทะเบียนกองทุน  7 ธันวาคม 2555 

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%) 
การป#องกันความเสี"ยงจาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

อัตราแลกเปลี"ยน     

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 10,000 ล้านบาท 

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,852.43 ล้านบาท 

ป$จจุบัน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย   

 ชนิดสะสมมูลค่า 12.1656 บาท   

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน 12.1815 บาท 

 อัตโนมัติ 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 12.2347 บาท 

 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 12.2019 บาท 

ความเสี"ยงที"เกี"ยวข้อง 1. ความเสี"ยงด้านตลาด  

2. ความเสี"ยงด้านสภาพคล่อง 

  3. ความเสี"ยงทางธุรกิจ 

  4. ความเสี"ยงจากความสามารถในการชําระหนี#ของ 

     ผู้ออกตราสาร 
  5. ความเสี"ยงจากอัตราดอกเบี#ย 

  6. ความเสี"ยงของประเทศที"ลงทุน 

  7. ความเสี"ยงของอัตราแลกเปลี"ยน 

  8. ความเสี"ยงจากการทําสัญญาซื#อขายล่วงหน้า
  9. ความเสี"ยงจากการลงทุนในตราสารที"มีลักษณะ 
     ของสัญญาซื#อขายล่วงหน้าแฝง 

นโยบายจ่ายเงินป$นผล ไม่จ่าย 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซิเพิล จํากัด 

ประเภทกองทุนรวมตามที" Mid Term General Bond 

แสดงในข้อมูลที"ใช้เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานของกองทุน 

รวม ณ จุดขาย  

 

ข้อมูลการซื%อ/ขายหน่วยลงทุน 

วันทําการซื%อ  ทุกวันทําการ ตั#งแต่เวลาเริ"มทําการถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าขั%นตํ"าของการซื%อ  

 ชนิดสะสมมูลค่า  1,000 บาท 

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน  1,000 บาท 

 อัตโนมัติ 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1 บาท 

 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  1 บาท 

วันทําการขายคืน กรณีอัตโนมัติ 

ไม่เกินป&ละ 12 ครั#งโดยนําเงินไปซื#อหน่วยลงทุน
กองทุน PRINCIPAL TREASURY ทั#งจํานวน 
(เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) 
กรณีปกติ 

   ทุกวันทําการ ตั#งแต่เวลาเริ"มทําการถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าขั%นตํ"าของการขาย ไม่กําหนด 

ยอดคงเหลือขั%นตํ"า  ไม่กําหนด 

รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการ (ป'จจุบัน T+2) เฉพาะบัญชี
ธนาคาร  CIMBT/ SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ 

BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK 

 

 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ"งตราสารแห่งหนี# ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที" เสนอขายทั#งใน  ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที"ออกโดยภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที"ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื"อถือ
จากสถาบันการจัดอันดั บความน่าเชื" อถือ ที" ได้ รั บการยอมรับจาก สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื"อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในอันดับที"สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป*น 
Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื"อถือของตราสาร  (Issue 

Rating) อยู่ในอันดับที"สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั#น กองทุนจะนํา
เงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 

 

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย 

 ชนิดสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)  

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.33% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 0.33% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรับซื%อคืน   

 ชนิดสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)  

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.33% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 0.33% (ยกเว้น) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี"ยน ตามเงื"อนไขการขาย และรับซื#อคืนหน่วย
ลงทุน 

*ค่าธรรมเนียมเป*นอัตราที"รวมภาษีมูลค่าเพิ"ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื"นใด 

 ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 

 

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อป'ของ NAV)* 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ    

 ชนิดสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 1.07% (ป'จจุบัน 0.5364%)  

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 1.07% (ป'จจุบัน 0.5364%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.81% (ป'จจุบัน 0.5364%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   ไม่เกิน 0.11% (ป'จจุบัน 0.0402%) 
นายทะเบียน    

 ชนิดสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.54% (ป'จจุบัน 0.0751%)  

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 0.54% (ป'จจุบัน 0.0751%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.54% (ป'จจุบัน 0.0751%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)** 
ค่าใช้จ่ายอื"นๆ    

 ชนิดสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.14% (ป'จจุบัน 0.017%)  

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 2.14% (ป'จจุบัน 0.017%)
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 2.14% (ป'จจุบัน 0.017%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 2.14%  

รวมค่าใช้จ่ายทั%งหมด    

 ชนิดสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.68% (ป'จจุบัน 0.6687%)  

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 2.68% (ป'จจุบัน 0.6687%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 2.14% (ป'จจุบัน 0.6687%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 2.14% (ป'จจุบัน 0.0402%) 
*ข้อมูล 1 ธ.ค. 61 - 30 พ.ย. 62; ค่าธรรมเนียมเป*นอัตราที"รวมภาษีมูลค่าเพิ"ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื"นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 

**มีผลตั#งแต่วันที" 3 ก.พ. 2563 เป*นต้นไป 

 

 

 

 

ชื"อเดิมคือกองทุนเป ดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟ กซ์ อินคัม  

การเปลี"ยนชื"อมีผลตั%งแต่วันที" 10 มิถุนายน 2562 เป+นต้นไป 

Class A Class R Class C Class X 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที"กองทุนรวมลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป*นสิ"งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

หมายเหตุ : เป*นข้อมูล ณ วันที" 30 เมษายน 2563 ทั#งนี# ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล 

            ที"เป*นป'จจุบันได้ที" www.principal.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื"อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หุ้นกู้บริษัท  50.83% 

2. พันธบัตรรัฐบาล 32.63% 

3. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั#น    
   อายุไม่เกิน 1 ป& 11.71% 

4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 2.99% 

5. หุ้นกู้ธนาคาร 1.49% 

6. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.35% 

ชื"อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก อันดับความ
น่าเชื"อถือ 

% ของ 
NAV 

พันธบัตรรัฐบาลเพื"อการบริหารหนี#เงินกู้โครงการ ใน 

ป&งบประมาณ พ.ศ.2559 ครั#งที" 1 
N/A 12.67 

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี#ยแปรผันตามการ 

เปลี"ยนแปลงของเงินเฟ-อ ในป&งบประมาณ พ.ศ.2554 
N/A 8.47 

พันธบัตรรัฐบาลเพื"อปรับโครงสร้างหนี# (ช่วยเหลือ 

กองทุนฟ;# นฟูฯ ระยะ2) ในป&งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั#ง 

ที" 3 

N/A 6.61 

พันธบัตรธนาคารเเห่งประเทศไทยงวดที" 3/182/63 N/A 3.65 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที" 6/182/63 N/A 3.64 

หมายเหตุ : เป*นข้อมูล ณ วันที" 30 เมษายน 2563 ทั#งนี# ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล 

             ที"เป*นป'จจุบันได้ที" www.principal.th 

             ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 

 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป'1    3 ป'1 5 ป'1 ตั%งแต่จัดตั%งกองทุน1 

IFIXED-A (%) 0.74 0.33 1.23 3.00 2.20 2.04 2.68 

Benchmark (%)* 1.72 0.85 1.86 10.74 5.27 4.14 4.17 

Information Ratio2 -3.38 -2.98 -1.27 -4.35 -2.73 -2.32 -1.70 

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%) 1.25 1.42 1.04 0.81 0.58 0.56 0.70 

IFIXED-R (%) 0.74 0.33 1.23 3.00 2.21 2.05 2.70 

Benchmark (%)* 1.72 0.85 1.86 10.74 5.27 4.14 4.17 

Information Ratio2 -3.38 -2.98 -1.27 -4.35 -2.72 -2.31 -1.68 

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%) 1.25 1.42 1.04 0.81 0.58 0.56 0.70 

IFIXED-C (%) 0.74 0.33 1.23 3.52 2.38 2.15 3.47 

Benchmark (%)* 1.72 0.85 1.86 10.74 5.27 4.14 4.21 

Information Ratio2 -3.38 -2.98 -1.27 -4.02 -2.57 -2.20 -0.29 

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%) 1.25 1.42 1.04 0.96 0.76 0.68 2.42 

IFIXED-X (%) 0.95 0.48 n/a n/a n/a n/a 1.37 

Benchmark (%)* 1.72 0.85 n/a n/a n/a n/a 2.52 

Information Ratio2 -2.68 -2.09 n/a n/a n/a n/a -2.89 

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%) 1.26 1.42 n/a n/a n/a n/a 1.09 
1% ต่อป& (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั#งมาแล้ว 1 ป&ขึ#นไป 
2Information Ratio:  แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื"อเทียบกับความเสี"ยง 

*เกณฑ์มาตรฐานที"ใช้: GovBond 1-3Yrs NTR Index 50%  + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%  + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% (source: 

ThaiBMA ณ วันที" 30 เมษายน 2563) มีผลตั#งแต่วันที" 11 ก.พ. 2563 เป*นต้นไป ก่อนหน้านั#นใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond NTR Index 50.00% + 

MTMCorpBBBup NTR Index 50.00% (16 ก.ย. 2562 – 10 ก.พ. 2563) 

คําอธิบายเพิ"มเติม 

1. การเปลี"ยนเกณฑ์มาตรฐานที"ใช้วัดผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ#นเมื"อเปรียบเทียบตัวชี#วัดมาตรฐาน เนื"องจากตราสารหนี#
ที"กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที"ตัวชี#วัดมาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี#ทั#งหมดเสียภาษี 

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ"งจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี#ไทย (ThaiBMA) ตั#งแต่วันที" 20 สิงหาคม 2562 

**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป*นสิ"งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ครั%งที" วันป ดสมุดทะเบียน 

อัตราการจ่ายเงินป$นผล/ อัตราการรับซื%อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
(บาท/หน่วย) 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R) 

ครั#งที" 1 Q2/2555 29 มิ.ย. 55 - 

ครั#งที" 2 Q3/2555 28 ก.ย. 55 - 

ครั#งที" 3 Q4/2555 28 ธ.ค. 55 - 

ครั#งที" 4 Q1/2556 29 มี.ค. 56 - 

ครั#งที" 5 Q2/2556 28 มิ.ย. 56 0.10 

ครั#งที" 6 Q3/2556 30 ก.ย. 56 0.10 

ครั#งที" 7 Q4/2556 27 ธ.ค. 56 0.10 

ครั#งที" 8 Q1/2557 31 มี.ค. 57 0.10 

ครั#งที" 9 Q2/2557 30 มิ.ย. 57 0.105 

ครั#งที" 10 Q3/2557 30 ก.ย. 57 0.106 

ครั#งที" 11 Q4/2557 30 ธ.ค. 57 0.107 

ครั#งที" 12 Q1/2558 31 มี.ค. 58 0.108 

ครั#งที" 13 Q2/2558 30 มิ.ย. 58 0.072 

ครั#งที" 14 Q3/2558 30 ก.ย. 58 0.033 

ครั#งที" 15 Q4/2558 30 ธ.ค. 58 0.048 

ครั#งที" 16 Q1/2559 31 มี.ค. 59 0.080 

ครั#งที" 17 Q2/2559 30 มิ.ย. 59 0.008 

ครั#งที" 18 Q3/2559 30 ก.ย. 59 0.048 

ครั#งที" 19 Q4/2559 30 ธ.ค. 59 0.008 

ครั#งที" 20 Q1/2560 31 มี.ค. 60 0.056 

ครั#งที" 21 Q2/2560 30 มิ.ย. 60 0.040 

ครั#งที" 22 Q3/2560 29 ก.ย. 60 0.064 

ครั#งที" 23 Q4/2560 29 ธ.ค. 60 0.048 

ครั#งที" 24 Q1/2561 30 มี.ค. -61 0.056 

ครั#งที" 25 Q2/2561 29 มิ.ย. 61 0.056 

ครั#งที" 26 Q3/2561 28 ก.ย. 61 0.056 

ครั#งที" 27 Q4/2561 28 ธ.ค. 61 0.037 

ครั#งที" 28 Q1/2562 29 มี.ค. 62 0.041 

ครั#งที" 29 Q2/2562 28 มิ.ย. 62 0.066 

ครั#งที" 30 Q3/2562 30 ก.ย. 62 0.070 

ครั#งที" 31 Q4/2562 30 ธ.ค. 62 0.03 

ครั#งที" 32 Q1/2563 31 มี.ค. 63 0.10 

 รวม  1.843 

 

หมายเหตุ : เป*นข้อมูล ณ วันที" 30 เมษายน 2563 

             ทั งนี  โปรดศึกษารายละเอียดเงื"อนไขการจ่ายเงินป#นผลเพิ" มเติมในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ"มเติมรับหนังสือชี#ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที"บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื#อคืนหน่วยลงทุน ได้ที"  
โทร 0-2686-9595 ตั#งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั#น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

· เนื"องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี"ยงด้านอัตราแลกเปลี"ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี"ยน/หรือได้รับเงิน

คืนตํ"ากว่าเงินลงทุนเริ"มแรกได้ แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนจะป-องกันความเสี"ยงจากอัตราแลกเปลี"ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที"ลงทุน 

· การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี"ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ"มแรกก็ได้ ดังนั#น ผู้ลงทุนควร

ลงทุนในกองทุนนี# เมื"อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี# เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี"ยงที"อาจเกิดขึ#นจากการลงทุนได้ 

· ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที"กําหนดไว้ในหนังสือชี#ชวน 

· ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี#ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี#ชวนไว้เป*นข้อมูล เพื"อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื"อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อน

ซื#อหน่วยลงทุน 

· ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื"อนไข ผลตอบแทนและความเสี"ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

· เอกสารฉบับนี#จัดทําขึ#นเพื"อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป*นการทั"วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป*นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื#อ และ/หรือ ขาย

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที"ปรากฏในเอกสารฉบับนี# และไม่ถือเป*นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี"ยวกับการทําธุรกรรมที"เกี" ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้าน

การลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที"ระบุไว้ในเอกสารนี#แต่อย่างใด 

ประวัติการจ่ายเงินป$นผล/ การรับซื%อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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ขอ้มูล ณ วนัที- 30 เมษายน 2563 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกนั ภายใต้ข้อกาํหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั 

 Principal Core Fixed Income Fund 

PRINCIPAL iFIXED 

(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : PRINCIPAL iFIXED-C)  
กองทุนตราสารหนี� 

กองทุนที ลงทุนแบบมีความเสี ยงทั �งในและต่างประเทศ 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

 

            

            

       

คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี�เหมาะกบัใคร? 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที ลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

ผลการดาํเนินงาน 

ข้อมูลอื นๆ 

หนังสือชี�ชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญั 

ข้อมูล ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบัการรบัรอง CAC 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  
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คณุกาํลงัจะลงทุนอะไร? 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งตราสารแห่งหนี� ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากที�เสนอขายทั �งในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ ที�ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ /หรอื ภาคเอกชนที�ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืจาก
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืที�ไดร้บัการยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื�อถอืของตรา
สารหรอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated 

Debt จะต้องได้รบัอันดับความน่าเชื�อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

เท่านั !น กองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจทําธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื!อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)  และ การกู้ยมื
และการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื�นใด หรือหาดอกผลโดยวธิอืื�นอย่างใดอย่าง
หนึ�งหรอืหลายอย่างตามที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  หรอืตราสารที�มี
ลกัษณะของสญัญาซื!อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี!ในประเทศที�มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ที�มี
อายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี และบรษิัทจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ 
รวมทั !งลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื�น หรือการหาดอกผลโดยวธิอีื�นตามที�ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื!อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื!อขายล่วงหน้าที�มสีนิคา้ที�มตีวัแปรเป็นอตัราดอกเบี!ย, 
สัญญาเครดิตอนุพันธ์  เป็นต้น เพื� อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อลดความเสี�ยง, ลดค่าใชจ้่าย, เพิ�มรายไดข้องกองทุน ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั !น กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคา
หลกัทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสี�ยง เป็นตน้ 

ในกรณีที�มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื!อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัรา
แลกเปลี�ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ "# ของมูลค่าทรพัยส์นิที�ลงทุนในต่างประเทศ  และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งตราสาร
หนี!ที�ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี!ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรอืผู้
ออก (Issue/Issuer) ตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตามเกณฑ์ที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด 

กลยุทธใ์นการบริหารกองทุน 

มุ่งหวงัใหผ้ลการดาํเนินงานของกองทุนสงูกว่าดชันีชี!วดั (Active Management) 
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กองทุนรวมนี เหมาะกบัใคร? 

ทาํอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี"ยงของกองทุนนี  

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะกบัใคร  

-    ผูล้งทุนที�เน้นการไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงนิที�แน่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

- อ่านหนงัสอืชี ชวนฉบบัเตม็หรอืสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสี�ยงของกองทุนรวมนี ดพีอ 

- เหมาะสําหรบัผูล้งทุนทั �วไป ที�ต้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี  ทั  งใน และ/หรอื
ต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสี�ยงจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้

- เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัที�บรษิทัจดัการกําหนด โดยในเบื องตน้บรษิทัจดัการจะกําหนด
สาํหรบัผูล้งทุนกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสาํรองเลี ยงชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มยนิูตลงิค ์เท่านั  น 
โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 

return)  

- เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนที�คาดหวงัผลตอบแทนที�สงูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที�อาจตํ�ากว่าหุน้ได้ 
- เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนที�ตอ้งการสภาพคล่องในการซื อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ 
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คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

- การเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ นของอตัราดอกเบี ยจากการลงทุนในตราสารหนี  อาจทาํใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของผูล้งทุนได ้

- ความสามารถในการชาํระดอกเบี ยและเงนิตน้ของผูอ้อกตราสาร อย่างไรกต็ามกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั มี
นโยบายลงทุนในตราสารหนี ภาครฐัหรอืเอกชนที�มคุีณภาพ และมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี ยและเงนิตน้สงู 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)  
กองทุนจงึมคีวามเสี�ยงมากกว่ากองทุนรวมที�ลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง เนื�องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนที�น้อยกว่า
จงึมกํีาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสี�ยงเนื�องจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

- เนื�องจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรอื
ได้รบักําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน/หรอืได้รบัเงนิคนืตํ�ากว่าเงนิลงทุนเริ�มแรกได้ (แต่อย่างไรก็ตามกองทุนจะป้องกนัความ
เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิที�ลงทุนในต่างประเทศ)   

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งสญัญาซื อขายล่วงหน้า เพื�อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําใหก้องทุนรวม/เปิดนี มคีวาม
เสี�ยงมากกว่ากองทุนรวมอื�น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนที�ตอ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี�ยงไดส้งูกว่าผูล้งทุนทั �วไป 
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ปัจจยัความเสี ยงที สาํคญั 

ความเสี ยงจากการผิดนัดชาํระหนี!ของผู้ออกตราสาร 

อนัดบัความน่าเชื�อถอืสว่นใหญ่ของกองทุน 

 

 

 

 ความเสี ยงจากความผนัผวนของราคา  
 หลกัทรพัย ์

 อายุเฉลี�ยของทรพัยส์นิที�ลงทุน 

   
 

 ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (SD)         
                

 *ค่าSD แสดงความผนัผวนของกองทุน  
  ยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตั  งแตจ่ดัตั  งกองทุน กรณียงัไม่ครบ 5 ปี) 

 

ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของอตัราแลกเปลี ยน 

การป้องกนัความเสี�ยง fx 

 

  ความเสี ยงจากการกระจุกตวัลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ ง 

  การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสาร 

  (High Issuer Concentration Risk) 

 

 

 

 

 

  GOV/AAA AA,A BBB Non-investment grade/unrated 

      ตํ�า  สงู 

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

      ตํ�า  สงู 

ตํ�ากว่า 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

      ตํ�า  สงู 

ทั  งหมด/เกอืบทั  งหมด บางส่วน ดุลยพนิิจ ไม่ป้องกนั 

      ตํ�า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

           

หมายเหตุ: แรเงากรณีที กองทุนต่างประเทศลงทุนในอนัดบัความน่าเชื อถอื (credit rating) 

นั "นเกนิกว่า 20% ของ NAV 
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ชื�อทรพัยสิ์น Credit Rating %ของ NAV 

พนัธบตัรรฐับาลประเภทอตัราดอกเบี"ยแปรผนัตามการเปลี ยนแปลงของ
เงนิเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

N/A 8.86 

พนัธบตัรรฐับาลเพื อการบรหิารหนี"เงนิกูโ้ครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ครั "งที  1 

N/A 7.97 

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทย รุ่นที  2/3ปี/2561 N/A 4.91 

พนัธบตัรรฐับาลเพื อการปรบัโครงสรา้งหนี" ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ครั "งที  4 

N/A 4.26 

พนัธบตัรธนาคารเเห่งประเทศไทย รุ่นที  4/2ปี/2561 N/A 3.58 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นที�ลงทุน 

หมายเหตุ : ขอ้มลู ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 ทั "งนี"คุณสามารถดูขอ้มลูที เป็นปัจจุบนัไดท้ี  www.principal.th 

ชื�อทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
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นํ!าหนักการลงทุนตามอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

11.25%

26.67%

10.16%

50.23%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

unrated

BBB/BBB(tha)

A/A(tha)

AA/AA(tha)

GOV/AAA/AAA(tha)

ตราสารหนี!ในประเทศ

หมายเหตุ : ขอ้มลู ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 ทั "งนี"คุณสามารถดูขอ้มลูที เป็นปัจจุบนัไดท้ี  www.principal.th 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน ปัจจุบนั 

ค่าธรรมเนียมขาย ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื!อคนื        ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี"ยนหน่วยลงทุน ตามค่าธรรมเนียมขายและรบัซื!อคนื ตามค่าธรรมเนียมขายและรบัซื!อคนื 

 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราที"รวมภาษมีลูค่าเพิ"ม ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื"นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมที เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 

ค่าธรรมเนียมที เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื"อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

*ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนที"คุณจะไดร้บั 

ดงันั !น คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 
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4. ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.68% ต่อปี 

*กรณีกองทุนจดัตั !งไม่ครบ  5 ปี จะแสดงค่าที"เกดิขึ!นนับตั !งแต่จดัตั !งกองทุน 

 * ผลการดําเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิ"งยนืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

2.  ตวัชี"วดัที ใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน :  
     ค่าเฉลี ยระหว่างผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี"ไทย ใน 

          สดัส่วนร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหนี"ภาคเอกชน Mark-to-Market ที มีอนัดบั 

          ความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั BBB ขึ"นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี"ไทย ในสดัส่วน 

          ร้อยละ 50 

คาํอธบิายเพิ �มเตมิ 

1. การเปลี �ยนเกณฑ์มาตรฐานที �ใช้วดัผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําใหผ้ลการดําเนินงานของกองทุนรวมดขีึ�นเมื �อเปรยีบเทยีบ
ตวัชี�วดัมาตรฐาน เนื �องจากตราสารหนี�ที �กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มภีาระภาษ ีขณะที �ตวัชี�วดัมาตรฐานใหม่คาํนวณจากสมมตฐิานตรา
สารหนี�ทั �งหมดเสยีภาษ ี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลงัหกัภาษี (Net TRN index) ซึ �งจดัทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย (ThaiBMA) ตั �งแต่
วนัที � !" สงิหาคม !#$! 

6. ประเภทกองทุนรวมเพื �อใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จดุขาย คือ  
Mid Term General Bond 

1. แบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน 

5. ความผนัผวนของส่วนต่างผลการดาํเนินงานและดชันีชี!วดั (Tracking Error : TE)  คือ 1.77% ต่อปี 

3. กองทุนนี!เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.38% 

     *กรณีกองทุนจดัตั �งไม่ครบ  5 ปี จะแสดงค่าที!เกดิขึ�นนับตั �งแต่จดัตั �งกองทุน 
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7. ผลการดาํเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมุด 

กองทุน YTD 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1ปี Percentile 3ปี Percentile 5ปี Percentile 
ตั  งแต่จดัตั  ง

กองทุน 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 3.41% 0.52% 95 2.06% 25 3.39% 50 2.40% 25 2.36% 25 3.54% 

ผลตอบแทนตวัชี%วดั 10.17% 0.11% 95 6.28% 5 10.11% 5 5.02% 5 4.19% 5 4.16% 

ควาผนัผวนของกองทุน 0.65% 0.29% 50 0.87% 95 0.65% 95 0.67% 95 0.68% 75 2.47% 

ความผนัผวนของ
ตวัชี%วดั 

2.02% 1.22% 95 2.49% 95 2.02% 95 2.65% 95 2.11% 95 0.99% 

*เป็นขอ้มลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 คุณสามารถดูขอ้มลูที�เป็นปัจจุบนัไดท้ี� www.principal.th 

ผลตอบแทนที�มอีายุเกนิหนึ�งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

วนัที!จดทะเบียน 

อายุโครงการ 

จาํนวนเงินลงทุนของโครงการ 

ไม่ม ี

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
7 ธนัวาคม 2555 

ไม่กําหนด 

10,000 ลา้นบาท (2,838.06 ลา้นบาท) 

ซื อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

วนัทาํการซื อหน่วยลงทุน  :  
ทุกวนัทาํการตั %งแต่เวลาเริ�มทาํการถงึเวลา 15:30 น. 
มูลค่าขั  นตํ!าของการซื อครั  งแรก    :  1 บาท 

มูลค่าขั  นตํ!าของการซื อครั  งถดัไป  :  1 บาท 

วนัทาํการขายคืนหน่วยลงทุน: 
ทุกวนัทาํการตั %งแต่เวลาเริ�มทาํการถงึเวลา 15.00 น. 
มูลค่าขั  นตํ!าของการขายคืน : ไม่กําหนด    

ยอดคงเหลือขั  นตํ!า : ไม่กําหนด    

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัทาํการ (ปัจจุบนั T+2 คอื 2 

วนัทาํการหลงัจากวนัทาํรายการขายคนื)  เฉพาะบญัชธีนาคาร CIMBT / SCB / 

KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK 

กรณีผูล้งทุนที!ซื"อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (ยูนิตลิ"งค์) บรษิทัประกนั
ชีวิตจะเป็นผู้รบัผิดชอบในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการนับถดัจากวนัที!คําสั !งขายคนืหน่วยลงทุนมผีล ทั "งนี" ผูล้งทุน
สามารถศกึษาขอ้กําหนดและเงื!อนไขที!เกี!ยวขอ้งไดจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัชวีติ
ควบการลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายที!จดัทาํโดยบรษิทัประกนัชวีติ 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี! www.principal.th 

รายชื�อผู้จดัการกองทุน 

 

รายชื�อ  วนัที�เริ�มบริหารกองทุน 

คุณวนิ  พรหมแพทย ์     วนัที!เริ!มบรหิาร 1 กนัยายน 2558 

คุณชนัยกานต ์ สวสัดฤิกษ์      วนัที!เริ!มบรหิาร 7 ธนัวาคม 2555 

คุณวสุชนม ์ ทรายแกว้      วนัที!เริ!มบรหิาร 7 ธนัวาคม 2555 

คุณปิยะศกัดิ # ดวงบณัฑติกุล        วนัที!เริ!มบรหิาร 29 ตุลาคม 2561 

PTR 1.4227 

กรณีกองทุนรวมที �จดทะเบยีนจดัตั �งไม่ถงึ � ปี จะแสดงค่าที �เกดิขึ�นจรงิในชว่งเวลาตั �งแต่วนัที �

จดทะเบยีนถงึวนัที �รายงาน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื อคืน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื"อคนืที! บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตั "ง 

ติดต่อสอบถามรบัหนังสือชี ชวน 

ร้องเรียน 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ที!อยู่ : ที!อยู่ 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชั "น 16 ถนนหลงัสวน    
แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์    :  0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 

Website     :  www.principal.th 

  

ข้อมูลอื�น ๆ 
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ธรุกรรมที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที!อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ไดท้ี! www.principal.th 

 

 

  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทั "งไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสี!ยง
จากการลงทุนซึ!งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จาํนวน 

- ไดร้บัอนุมตัจิดัตั "ง และอยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
- การพจิารณาร่างหนังสอืชี"ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี"มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชี"ชวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที!เสนอขายนั "น                   
ทั "งนี" บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชี"ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 แล้วดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้
ผูอ้ื!นสาํคญัผดิ 
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ความเสี�ยงจากการผิดนัดชาํระหนี ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชื!อถอืของตราสารที!
ลงทุน (credit rating) ซึ!งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชาํระหนี" โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานที!ผ่านมาและฐานะการเงนิ
ของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี" 
 

ระดบัการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธิบาย 

ระดบัที!น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสูงที!สุด มคีวามเสี!ยงตํ!าที!สุดที!จะ
ไม่สามารถชาํระหนี"ไดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถือว่า มคีวามเสี!ยง
ตํ!ามากที!จะไม่สามารถชาํระหนี"ไดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี!ยงตํ!าที!จะไม่สามารถชําระหนี"ได้ตาม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี!ยงปานกลางที!จะไม่สามารถชําระหนี"
ไดต้ามกําหนด 

ระดบัที!ตํ!ากว่าน่าลงทุน ตํ!ากว่า BBB ตํ!ากว่า BBB(tha) ตํ!ากว่า BBB ตํ!ากว่า BBB 
ความเสี!ยงสูง ที!จะไม่สามารถชําระหนี"ได้ตาม
กําหนด 

 

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี  เกิดจากการเปลี!ยนแปลงของอตัราดอกเบี"ยซึ!งขึ"นกับปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน 
ปัจจยัทางการเมอืงทั "งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี"จะเปลี!ยนแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลี!ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบี"ย เช่น หากอตัราดอกเบี"ยในตลาดเงนิมแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึ"น อตัราดอกเบี"ยของตราสารหนี"ที!ออกใหม่กจ็ะสงูขึ"นดว้ย ดงันั "นราคา
ตราสารหนี"ที!ออกมาก่อนหน้าจะมกีารซื"อขายในระดบัราคาที!ตํ!าลง โดยกองทุนรวมที!มอีายุเฉลี!ยของทรพัยส์นิที!ลงทุน (portfolio duration) 

สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลี!ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที!ม ีportfolio duration ตํ!ากว่า 

ความเสี!ยงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเสี!ยงที!เกดิจากการที!ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ"นลง เนื!องจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆที!เกี!ยวขอ้ง เชน่ ภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี!ยน อตัราดอกเบี"ย เป็นตน้ 

ความเสี!ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเสี!ยงที!เกดิจากการที!ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที!ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาที!
กําหนดไว ้

ความเสี!ยงทางธรุกิจ  (Business  Risk) และความเสี!ยงจากความสามารถในการชาํระหนี ของผู้ออกตราสาร (Credit  Risk)  

ความเสี!ยงที!เกดิจากการที!ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี!ยนแปลงขึ"นลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น 
ผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสี!ยงที!เกดิจากการที!ผูอ้อกตรา
สารหนี"ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบี"ยได ้

ความเสี!ยงจากอตัราดอกเบี ย (Interest Rate Risk)  

ความเสี!ยงที!เกดิจากการที!อตัราดอกเบี"ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ที!เกี!ยวขอ้ง  ซึ!งมผีลใหร้าคาของตรา
สารหนี"ปรบัตวัผนัผวนขึ"นลงดว้ย 

คาํอธิบายเพิ!มเติม /คาํเตือน 
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ความเสี!ยงของประเทศที!ลงทุน (Country Risk) 

เนื!องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสี!ยงของประเทศที!ลงทุน เช่น การเปลี!ยนแปลงของปัจจยัพื"นฐาน 
สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี"อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ี!
กองทุนลงทุน 

ความเสี!ยงของอตัราแลกเปลี!ยน (Currency Risk) 

เนื!องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ!งตอ้งลงทนุเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสี!ยงของค่าเงนิที!เกดิจากการ
ลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศที!ลงทุนอ่อนค่า มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันั "น ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร 
หรอืขาดทุนจากการเคลื!อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที!ลงทุนได ้

ความเสี!ยงจากการทาํสญัญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

สญัญาซื"อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ"นลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ื"นฐาน ดงันั "น หากกองทุนมกีารลงทนุในสญัญา
ซื"อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทาํใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ื"นฐาน (Underlying Security) 

ความเสี!ยงจากการลงทุนในตราสารที!มลีกัษณะของสญัญาซื"อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

เป็นความเสี!ยงที!เกดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอ้างองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปร
อา้งองิ ทาํใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามที!คาดหวงั และเกดิจากการที!ตราสารประเภทนี"ส่วนใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลี!ยนมอืได้ 
ผลขาดทุนสูงสุดที!เกิดขึ นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสุดที!เกดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแตว่นัที!รายงาน (หรอืต้ังแต่
จดัต้ังกองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารคาํนวณดงันี"  
 

 

 

 

 

 

 

ค่าความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคาํนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ!งมวีธิกีารคาํนวณเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนว่าดว้ยมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัที!รายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

ค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี!ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชี วดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี!ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชี"วดัซึ!งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชี"วดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบี!ยงเบนออกไปจากดชันีชี"วดัมากน้อยเพยีงใด เช่น หากกองทุนรวมมค่ีา 
TE ตํ!า แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนมกีารเบี!ยงเบนออกไปจากดชันีชี"วดัในอตัราที!ตํ!า ดงันั "น กองทุนรวมจงึมปีระสทิธภิาพในการ
เลยีนแบบดชันีอา้งองิ ในขณะที!กองทุนรวมที!มค่ีาสงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีารเบี!ยงเบนออกจากดชันีชี"วดัในอตัราที!
สงู ดงันั้น โอกาสที!ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจ็ะลดน้อยลง เป็นตน้ 
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อตัราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นค่าที!แสดงเพื!อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซื"อขายทรพัยส์นิของกองทุน และช่วยสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนไดด้ี
ยิ!งขึ"น โดยคาํนวณจากมลูค่าที!ตํ!ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื"อทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิที!กองทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลี!ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงในตาราง 
 

 

 

 

 

 


