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กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคมั 
Principal Core Fixed Income Fund 
28 กุมภาพันธ์ 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ช่ือย่อ PRINCIPAL iFIXED 
ระดับความเสี่ยง 4 (เส่ียงปานกลางค่อนข้างตํ่า) 
ประเภทโครงการ  กองทนุตราสารหนี้ โดยมีการแบ่งชนดิหน่วยลงทนุ 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน  7 ธันวาคม 2555 
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%) 
การป้องกันความเสี่ยงจาก ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 
อัตราแลกเปลีย่น     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 10,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 904.14 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย   
 ชนิดสะสมมูลค่า 12.3727 บาท   
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน 12.3888 บาท 
 อัตโนมัต ิ
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 12.4428 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 12.6039 บาท 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง 1. ความเส่ียงด้านตลาด  

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
  3. ความเส่ียงทางธุรกิจ 
  4. ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนีข้อง 
     ผู้ออกตราสาร 
  5. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
  6. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทนุ 
  7. ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน 
  8. ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
  9. ความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารทีม่ีลักษณะ 
     ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซิเพิล จํากัด 
ประเภทกองทุนรวมตามท่ี Mid Term General Bond 
แสดงในข้อมูลท่ีใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินงานของกองทุน 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซื้อ  ทุกวันทําการ ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าขั้นตํ่าของการซือ้  
 ชนิดสะสมมูลค่า  1,000 บาท 
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน  1,000 บาท 
 อัตโนมัต ิ
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  1 บาท 
วันทําการขายคืน กรณอัีตโนมตั ิ

ไมเ่กินปีละ 12 คร้ังโดยนําเงินไปซ้ือหน่วยลงทุน
กองทนุ PRINCIPAL TREASURY ทั้งจาํนวน 
(เฉพาะชนดิขายคืนหนว่ยลงทนุอัตโนมัต)ิ 
กรณปีกต ิ

   ทุกวันทําการ ตัง้แต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลอืขั้นตํ่า  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงนิ 

T+2 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ 
KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 
13.00 น.) 

…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
เงินฝากที่เสนอขายทั้งใน  ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
จากสถาบันการจัด อันดับความน่ าเชื่ อ ถือที่ ได้ รับการยอม รับจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น 
Subordinated Debt จะต้องได้ รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue 
Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น กองทุนจะนํา
เงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
…………………………………………………………………………………… 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย 
 ชนิดสะสมมูลค่า  ไมเ่กิน 0.54% (ยกเว้น)  
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 0.54% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไมเ่กิน 0.33% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไมเ่กิน 0.33% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน   
 ชนิดสะสมมูลค่า  ไมเ่กิน 0.54% (ยกเว้น)  
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 0.54% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไมเ่กิน 0.33% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไมเ่กิน 0.33% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ตามเงื่อนไขการขาย และรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทนุ 
*ค่าธรรมเนียมเปน็อัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด 
 ในทํานองเดยีวกันไว้แล้ว 
…………………………………………………………………………………… 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ    
 ชนิดสะสมมูลค่า  ไมเ่กิน 1.07% (ปัจจบุนั 0.535%)  
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 1.07% (ปัจจบุนั 0.535%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไมเ่กิน 0.81% (ปัจจุบนั 0.535%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไมเ่กิน 0.81% (ยกเว้น) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   ไมเ่กิน 0.11% (ปัจจุบนั 0.040%) 
นายทะเบียน    
 ชนิดสะสมมูลค่า  ไมเ่กิน 0.54% (ยกเว้น) 
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 0.54% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไมเ่กิน 0.54% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไมเ่กิน 0.54% (ยกเว้น) 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ    
 ชนิดสะสมมูลค่า  ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 0.17%)**  
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 0.17%)**
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 0.17%)** 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 0.17%)** 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด    
 ชนิดสะสมมูลค่า  ไมเ่กิน 2.68% (ปจัจบุนั 0.745%)** 
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ไมเ่กิน 2.68% (ปจัจบุนั 0.745%)** 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 0.745%)** 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไมเ่กิน 2.14% (ปัจจบุนั 0.21%)** 
*ข้อมูล 1 ธ.ค. 64 - 30 พ.ย. 65; ค่าธรรมเนยีมเปน็อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
**เพดานค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายรวมเปน็อัตราเฉพาะทีป่ระมาณการได้เท่านัน้ ส่วน 
   ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทัง้ที่ประมาณการได้และประมาณการไมไ่ด ้
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Class A Class R Class C Class X 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มิไดเ้ปน็ส่ิงยนืยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เปน็ข้อมลู ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทัง้นี้ ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมูล 
            ที่เปน็ปัจจุบนัไดท้ี่ www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หุ้นกู้บริษัท 58.59% 
2. พันธบตัรรัฐบาล 19.87% 
3. พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะส้ัน อายไุมเ่กิน 1 ป ี  
   13.26% 
4. เงนิฝากธนาคาร 5.54% 
5. พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 1.53% 
6. บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ - ลงทนุ 1.28% 
7. บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ 0.41% 
8. สินทรัพย์อ่ืน (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.48% 

ช่ือทรัพย์สินและการลงทุนสูงสดุ 5 อันดับแรก อันดับความ
น่าเช่ือถือ 

% ของ 
NAV 

พันธบตัรรัฐบาล ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที ่1 : 
LB249A 

N/A 9.22 

พันธบตัรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี ้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คร้ังที ่4 : LB24DB 

N/A 7.92 

บัญชเีงนิฝากประจํา 1 ป ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ : 
FDGHB240111_IFIX 

AAA             5.54 

พันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที ่49/91/65 : 
CB23309A 

N/A 3.87 

หุ้นกู้ของบจก. ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนเิคชัน่ คร้ัง
ที ่1/2566 ชดุที่ 5 ครบกําหนดป ีพ.ศ. 2569 : TUC262C 

A+               3.32 

หมายเหตุ : เปน็ข้อมลู ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทัง้นี้ ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมูล 
             ที่เปน็ปัจจุบนัไดท้ี่ www.principal.th 

กองทนุนี้กระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเส่ียงที่ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงนิ
ลงทนุจํานวนมาก 

             ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1    3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแตจั่ดตั้งกองทุน1 

IFIXED-A (%) -0.01 0.38 0.19 -0.05 0.49 1.24 2.04 2.10 
Benchmark (%)* -0.13 0.24 0.40 0.04 0.47 2.95 3.11 3.13 
Information Ratio2 4.68 2.33 -1.25 -0.23 0.07 -1.89 -1.42 -1.34 
ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 0.36 0.41 0.62 0.69 0.91 0.84 0.88 0.67 
IFIXED-R (%) -0.01 0.38 0.19 -0.05 0.50 1.25 2.06 2.12 
Benchmark (%)* -0.13 0.24 0.40 0.04 0.47 2.95 3.11 3.13 
Information Ratio2 4.66 2.32 -1.25 -0.23 0.07 -1.89 -1.40 -1.32 
ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 0.36 0.41 0.62 0.69 0.91 0.84 0.88 0.67 
IFIXED-C (%) -0.01 0.38 0.19 -0.05 0.49 1.35 n/a 2.53 
Benchmark (%)* -0.13 0.24 0.40 0.04 0.47 2.95 n/a 2.98 
Information Ratio2 4.70 2.32 -1.24 -0.23 0.07 -1.78 n/a -0.21 
ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 0.36 0.41 0.62 0.69 0.91 0.93 n/a 2.02 
IFIXED-X (%) 0.08 0.52 0.47 0.50 1.05 n/a n/a 1.41 
Benchmark (%)* -0.13 0.24 0.40 0.04 0.47 n/a n/a 1.16 
Information Ratio2 8.30 4.71 0.41 1.27 1.45 n/a n/a 0.52 
ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน (%) 0.36 0.41 0.62 0.69 0.91 n/a n/a 0.68 
1ผลตอบแทนทีม่ีอายเุกินหนึ่งปี จะแสดงเปน็ผลตอบแทนต่อป ี(Annualized Return) 
2Information Ratio:  แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเส่ียง 
*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช:้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%  + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% (source: ThaiBMA ณ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) มีผลตัง้แตวั่นที่ 11 ก.พ. 2563 เปน็ตน้ไป ก่อนหน้านั้นใชเ้กณฑ์มาตรฐาน GovBond NTR Index 50.00% + MTMCorpBBBup NTR Index 50.00% 
(16 ก.ย. 2562 – 10 ก.พ. 2563) 
คําอธิบายเพ่ิมเตมิ 
1. การเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทนุ
ลงทนุบางส่วนไม่มภีาระภาษี ขณะทีต่ัวชีวั้ดมาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมตฐิานตราสารหนีท้ั้งหมดเสียภาษี 
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซ่ึงจดัทาํโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
**ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิด้เปน็ส่ิงยนืยนัถึงผลการดําเนนิงานในอนาคต 
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คร้ังท่ี วันปิดสมุดทะเบียน 
อัตราการจ่ายเงินปันผล/ อัตราการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

(บาท/หน่วย) 

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R) 
ครั้งท่ี 1 Q2/2555 29 มิ.ย. 55 - 

ครั้งท่ี 2 Q3/2555 28 ก.ย. 55 - 

ครั้งท่ี 3 Q4/2555 28 ธ.ค. 55 - 

ครั้งท่ี 4 Q1/2556 29 มี.ค. 56 - 

ครั้งท่ี 5 Q2/2556 28 มิ.ย. 56 0.10 

ครั้งท่ี 6 Q3/2556 30 ก.ย. 56 0.10 

ครั้งท่ี 7 Q4/2556 27 ธ.ค. 56 0.10 

ครั้งท่ี 8 Q1/2557 31 มี.ค. 57 0.10 

ครั้งท่ี 9 Q2/2557 30 มิ.ย. 57 0.105 

ครั้งท่ี 10 Q3/2557 30 ก.ย. 57 0.106 

ครั้งท่ี 11 Q4/2557 30 ธ.ค. 57 0.107 

ครั้งท่ี 12 Q1/2558 31 มี.ค. 58 0.108 

ครั้งท่ี 13 Q2/2558 30 มิ.ย. 58 0.072 

ครั้งท่ี 14 Q3/2558 30 ก.ย. 58 0.033 

ครั้งท่ี 15 Q4/2558 30 ธ.ค. 58 0.048 

ครั้งท่ี 16 Q1/2559 31 มี.ค. 59 0.080 

ครั้งท่ี 17 Q2/2559 30 มิ.ย. 59 0.008 

ครั้งท่ี 18 Q3/2559 30 ก.ย. 59 0.048 

ครั้งท่ี 19 Q4/2559 30 ธ.ค. 59 0.008 

ครั้งท่ี 20 Q1/2560 31 มี.ค. 60 0.056 

ครั้งท่ี 21 Q2/2560 30 มิ.ย. 60 0.040 

ครั้งท่ี 22 Q3/2560 29 ก.ย. 60 0.064 

ครั้งท่ี 23 Q4/2560 29 ธ.ค. 60 0.048 

ครั้งท่ี 24 Q1/2561 30 มี.ค. -61 0.056 

ครั้งท่ี 25 Q2/2561 29 มิ.ย. 61 0.056 

ครั้งท่ี 26 Q3/2561 28 ก.ย. 61 0.056 

ครั้งท่ี 27 Q4/2561 28 ธ.ค. 61 0.037 

ครั้งท่ี 28 Q1/2562 29 มี.ค. 62 0.041 

ครั้งท่ี 29 Q2/2562 28 มิ.ย. 62 0.066 

ครั้งท่ี 30 Q3/2562 30 ก.ย. 62 0.070 

ครั้งท่ี 31 Q4/2562 30 ธ.ค. 62 0.03 

ครั้งท่ี 32 Q1/2563 31 มี.ค. 63 0.10 

ครั้งท่ี 33 Q2/2563 30 มิ.ย. 63 0.10 

ครั้งท่ี 34 Q3/2563 30 ก.ย. 63 0.10 

ครั้งท่ี 35 Q4/2563 30 ธ.ค. 63 0.10 

ครั้งท่ี 36 Q1/2564 31 มี.ค. 64 0.10 

ครั้งท่ี 37 Q2/2564 30 มิ.ย. 64 0.04 

ครั้งท่ี 38 Q3/2564 30 ก.ย. 64 0.04 

ครั้งท่ี 39 Q4/2564 30 ธ.ค. 64 0.04 

ครั้งท่ี 40 Q1/2565 31 มี.ค. 65 0.04 

ครั้งท่ี 41 Q2/2565 30 มิ.ย. 65 0.04 

ครั้งท่ี 42 Q3/2565 30 ก.ย. 65 0.04 

ครั้งท่ี 43 Q4/2565 30 ธ.ค. 65 0.04 

 รวม  2.523 
 หมายเหต ุ: เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 ท้ังน้ี โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพ่ิมเติมในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมรับหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี  
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากดั 
44 อาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือไดร้ับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ แต่อย่างไร

ก็ตาม กองทุนจะป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนใน

กองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 

• เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ี

ปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/ การรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนอตัโนมัต ิ

 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

Principal Core Fixed Income Fund ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL iFIXED-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้

กลุ่มกองทุนรวม : Mid Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-
investment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 7 ธันวาคม 2555

วันเริ่มต้น class วันที่ 7 ธันวาคม 2555

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 10 ปี 3 เดือน 4 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณศุภกร ตุลยธัญ วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564

คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร วันที่เริ่มบริหาร 1 ธันวาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-
Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้น
ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ย
ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้  GovBond 1-3Yrs NTR Index 50%  + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%  + 
Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

กองทุน -0.01% 0.38% 0.19% -0.05% 0.49% 1.24% 2.04% 2.10%

ดัชนีชี้วัด* -0.13% 0.24% 0.40% 0.04% 0.47% 2.95% 3.11% 3.13%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.03% 0.44% 0.60% 0.21% 0.29% 1.12% 1.81% N/A

ความผันผวนกองทุน 0.36% 0.41% 0.62% 0.69% 0.91% 0.84% 0.88% 0.67%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 0.36% 0.36% 0.49% 0.65% 0.71% 2.26% 1.65% 0.82%

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก
.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue 
Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่
เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



PRINCIPAL iFIXED-A

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+2 คือ2 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทั้งนี้ ผู้ลง
ทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -1.31

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 129.56

Sharpe Ratio -0.07

Alpha 0.03

Beta 0.97

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี 1 ปี 6 เดือน 7 วัน 

Yield to Maturity 2.4265

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นกู้บริษัท 58.59

พันธบัตรรัฐบาล 19.87

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

13.26

เงินฝากธนาคาร 5.54

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 1.28

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.41

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

-0.48

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง 
: LB249A

9.22

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง 
: LB24DB

7.92

เงินฝากธนาคาร : ธนาคาร อาคาร
สงเคราะห์ : FDGHB240111_IFIX

5.54

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23309A

3.87

หุ้นกู้บริษัท : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : 
TUC262C

3.32

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 41.86

AA/AA(tha) 1.23

A/A(tha) 46.29

BBB/BBB(tha) 9.41

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามผู้ออก % ของ NAV

กระทรวงการคลัง 19.87

ธนาคารแห่งประเทศไทย 14.79

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด 6.74

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 5.54

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 4.32

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

THAILAND 100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.070% 0.535%

รวมค่าใช้จ่าย 2.680% 0.745%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ธ.ค. 64 – 30 พ.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 0.540% ยกเว้น

การรับซือคืน 0.540% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 0.540% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 0.540% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL iFIXED-A

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



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

Principal Core Fixed Income Fund ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
(PRINCIPAL iFIXED-R)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้

กลุ่มกองทุนรวม : Mid Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-
investment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 7 ธันวาคม 2555

วันเริ่มต้น class วันที่ 7 ธันวาคม 2555

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 10 ปี 3 เดือน 4 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณศุภกร ตุลยธัญ วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564

คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร วันที่เริ่มบริหาร 1 ธันวาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-
Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้น
ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ย
ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้  GovBond 1-3Yrs NTR Index 50%  + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%  + 
Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

กองทุน -0.01% 0.38% 0.19% -0.05% 0.50% 1.25% 2.06% 2.12%

ดัชนีชี้วัด* -0.13% 0.24% 0.40% 0.04% 0.47% 2.95% 3.11% 3.13%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.03% 0.44% 0.60% 0.21% 0.29% 1.12% 1.81% N/A

ความผันผวนกองทุน 0.36% 0.41% 0.62% 0.69% 0.91% 0.84% 0.88% 0.67%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 0.36% 0.36% 0.49% 0.65% 0.71% 2.26% 1.65% 0.82%

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก
.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue 
Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่
เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
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การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+2 คือ2 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทั้งนี้ ผู้ลง
ทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -1.31

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 129.56

Sharpe Ratio -0.07

Alpha 0.03

Beta 0.97

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี 1 ปี 6 เดือน 7 วัน 

Yield to Maturity 2.4265

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นกู้บริษัท 58.59

พันธบัตรรัฐบาล 19.87

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

13.26

เงินฝากธนาคาร 5.54

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 1.28

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.41

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

-0.48

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง 
: LB249A

9.22

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง 
: LB24DB

7.92

เงินฝากธนาคาร : ธนาคาร อาคาร
สงเคราะห์ : FDGHB240111_IFIX

5.54

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23309A

3.87

หุ้นกู้บริษัท : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : 
TUC262C

3.32

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 41.86

AA/AA(tha) 1.23

A/A(tha) 46.29

BBB/BBB(tha) 9.41

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามผู้ออก % ของ NAV

กระทรวงการคลัง 19.87

ธนาคารแห่งประเทศไทย 14.79

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด 6.74

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 5.54

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 4.32

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

THAILAND 100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.070% 0.535%

รวมค่าใช้จ่าย 2.680% 0.745%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ธ.ค. 64 – 30 พ.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 0.540% ยกเว้น

การรับซือคืน 0.540% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 0.540% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 0.540% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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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



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

Principal Core Fixed Income Fund ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL iFIXED-C)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้

กลุ่มกองทุนรวม : Mid Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-
investment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 7 ธันวาคม 2555

วันเริ่มต้น class วันที่ 3 มิถุนายน 2557

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 8 ปี 10 เดือน 27 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณศุภกร ตุลยธัญ วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564

คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร วันที่เริ่มบริหาร 1 ธันวาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-
Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้น
ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ย
ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้  GovBond 1-3Yrs NTR Index 50%  + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%  + 
Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

กองทุน -0.01% 0.38% 0.19% -0.05% 0.49% 1.35% N/A 2.53%

ดัชนีชี้วัด* -0.13% 0.24% 0.40% 0.04% 0.47% 2.95% N/A 2.98%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.03% 0.44% 0.60% 0.21% 0.29% 1.12% 1.81% N/A

ความผันผวนกองทุน 0.36% 0.41% 0.62% 0.69% 0.91% 0.93% N/A 2.02%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 0.36% 0.36% 0.49% 0.65% 0.71% 2.26% N/A 0.86%

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก
.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue 
Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่
เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
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การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+2 คือ2 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทั้งนี้ ผู้ลง
ทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดทําโดยบริษัทประกันชีวิต

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -1.31

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 129.56

Sharpe Ratio -0.07

Alpha 0.03

Beta 0.97

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี 1 ปี 6 เดือน 7 วัน 

Yield to Maturity 2.4265

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นกู้บริษัท 58.59

พันธบัตรรัฐบาล 19.87

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

13.26

เงินฝากธนาคาร 5.54

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 1.28

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.41

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

-0.48

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง 
: LB249A

9.22

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง 
: LB24DB

7.92

เงินฝากธนาคาร : ธนาคาร อาคาร
สงเคราะห์ : FDGHB240111_IFIX

5.54

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23309A

3.87

หุ้นกู้บริษัท : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : 
TUC262C

3.32

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 41.86

AA/AA(tha) 1.23

A/A(tha) 46.29

BBB/BBB(tha) 9.41

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามผู้ออก % ของ NAV

กระทรวงการคลัง 19.87

ธนาคารแห่งประเทศไทย 14.79

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด 6.74

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 5.54

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 4.32

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

THAILAND 100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.810% 0.535%

รวมค่าใช้จ่าย 2.140% 0.745%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ธ.ค. 64 – 30 พ.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 0.330% ยกเว้น

การรับซือคืน 0.330% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 0.330% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 0.330% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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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



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

Principal Core Fixed Income Fund ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL iFIXED-X)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้

กลุ่มกองทุนรวม : Mid Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-
investment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 7 ธันวาคม 2555

วันเริ่มต้น class วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 3 ปี 2 เดือน 12 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณศุภกร ตุลยธัญ วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564

คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร วันที่เริ่มบริหาร 1 ธันวาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-
Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้น
ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ย
ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้  GovBond 1-3Yrs NTR Index 50%  + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25%  + 
Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

กองทุน 0.08% 0.52% 0.47% 0.50% 1.05% N/A N/A 1.41%

ดัชนีชี้วัด* -0.13% 0.24% 0.40% 0.04% 0.47% N/A N/A 1.16%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.03% 0.44% 0.60% 0.21% 0.29% 1.12% 1.81% N/A

ความผันผวนกองทุน 0.36% 0.41% 0.62% 0.69% 0.91% N/A N/A 0.68%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 0.36% 0.36% 0.49% 0.65% 0.71% N/A N/A 0.62%

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก
.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue 
Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่
เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



PRINCIPAL iFIXED-X

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+2 คือ2 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -1.09

Recovering Period 0 ปี 2 เดือน 

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 129.56

Sharpe Ratio 0.56

Alpha 0.58

Beta 0.97

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี 1 ปี 6 เดือน 7 วัน 

Yield to Maturity 2.4265

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นกู้บริษัท 58.59

พันธบัตรรัฐบาล 19.87

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

13.26

เงินฝากธนาคาร 5.54

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 1.28

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.41

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

-0.48

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง 
: LB249A

9.22

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง 
: LB24DB

7.92

เงินฝากธนาคาร : ธนาคาร อาคาร
สงเคราะห์ : FDGHB240111_IFIX

5.54

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23309A

3.87

หุ้นกู้บริษัท : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : 
TUC262C

3.32

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 41.86

AA/AA(tha) 1.23

A/A(tha) 46.29

BBB/BBB(tha) 9.41

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามผู้ออก % ของ NAV

กระทรวงการคลัง 19.87

ธนาคารแห่งประเทศไทย 14.79

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด 6.74

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 5.54

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 4.32

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

THAILAND 100.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.810% ยกเว้น

รวมค่าใช้จ่าย 2.140% 0.210%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ธ.ค. 64 – 30 พ.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 0.330% ยกเว้น

การรับซือคืน 0.330% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 0.330% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 0.330% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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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
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1.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละราย

บริษัท เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและ

ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2.     ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได้ แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอื

ตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาลงทุนโดยคํานึงถงึสภาพคล่องในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการ

เปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ําหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละ

กองทุน 

3.     ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit  Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา 

หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะ

ธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  กองทุนจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะ

เศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบรษิทั

จดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีารและความถีใ่นการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตาม

ลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

4.     ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  

แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพ

คล่องในระบบ เป็นตน้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

การลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การ

เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหลา่น้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ี่

กองทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนได้มกีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของ

ประเทศทีล่งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของ

ค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจได้รบักําไร หรอืขาดทุน

จากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน(hedging) ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

7. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ 

หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะกําหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการ

ลงทุน เพื่อใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ และในกรณีทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะ

ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําใหก้องทุนเสยี

โอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนที่เพิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจาก

การทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัย์

หรอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ทําใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีสว่นใหญไ่ม่

สามารถโอนเปลีย่นมอืไดแ้นวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อกโดยบรษิทั หรอื

สถาบนัการเงนิที่มคีวามมัน่คงสงู และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคุมระดบัความเสีย่งที่

เกดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
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