กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

30 มิถุนายน 2564

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
Principal Core Fixed Income Fund
30 มิถุนายน 2564
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่ อ

PRINCIPAL iFIXED

ระดับความเสี่ยง

4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้ างตํ่า)

ประเภทโครงการ

กองทุ นตราสารหนี้ โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุ น

วันที่จดทะเบียนกองทุน

7 ธั นวาคม 2555

Class A

Class R

Class C

Class X

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ

มี (≤79%)

การป้ องกัน ความเสี่ ยงจาก

ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90

นโยบายการลงทุน

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ

10,000 ล้านบาท

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ

1,457.53 ล้านบาท

เงิ น ฝากที่ เสนอ ขายทั้ ง ใน ประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ ที่ อ อ กโดย ภาค รั ฐ บาล

อัตราแลกเปลีย
่ น

ปัจจุ บัน

รัฐวิ สาหกิ จ สถาบันการเงิ น และ/หรื อ ภาคเอกชนที่ได้รั บการจั ดอั นดั บความน่ าเชื่ อถื อ
จาก ส ถ าบั น ก าร จั ด อั น ดั บ ค ว าม น่ าเชื่ อ ถื อ ที่ ได้ รั บ ก าร ย อ ม รั บ จ าก สํ านั ก ง าน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า

12.3612 บาท

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุน

12.3773 บาท

อัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

12.4313 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

12.4779 บาท

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กองทุ นมี นโยบายลงทุ นในหรื อ มี ไว้ ซึ่งตราสารแห่ งหนี้ ตราสารทางการเงิ น และ/หรื อ

1. ความเสี่ยงด้า นตลาด
2. ความเสี่ยงด้า นสภาพคล่อ ง
3. ความเสี่ยงทางธุรกิ จ
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชํ าระหนี้ของ
ผู้ออกตราสาร
5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
6. ความเสี่ยงของประเทศที่ล งทุ น
7. ความเสี่ยงของอั ตราแลกเปลี่ย น
8. ความเสี่ยงจากการทําสั ญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า
9. ความเสี่ยงจากการลงทุ นในตราสารที่ มีลักษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง

นโยบายจ่ายเงิน ปันผล

ไม่จา่ ย

ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พริ นซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุน รวมตามที่

Mid Term General Bond

คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมี อั นดั บ ความน่ าเชื่อ ถือ ของตราสารหรื อของผู้ ออกตราสาร
อยู่ ในอั นดั บ ที่ ส ามารถลงทุ นได้ (Investment Grade) ในกรณี ต ราสารดั ง กล่ า วเป็ น
Subordinated Debt จะต้ อ งได้ รั บ อั นดั บค ว าม น่ า เชื่ อ ถื อ ข อ งต ร าส าร (Issue
Rating) อยู่ ในอั นดั บ ที่ สามารถลงทุ นได้ (Investment Grade) เท่ านั้ น กองทุ นจะนํ า
เงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิ นร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ น
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็ บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิ น 0.54% (ยกเว้ น)

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 0.54% (ยกเว้ น)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 0.33% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิ น 0.33% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรั บซื้อคืน
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิ น 0.54% (ยกเว้ น)

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 0.54% (ยกเว้ น)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 0.33% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิ น 0.33% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสั บเปลี่ยน

ตามเงื่อ นไขการขาย และรับซื้อคื นหน่วย
ลงทุ น

*ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

ผลการดําเนินงานของกองทุน

ในทํา นองเดียวกันไว้ แล้ว
……………………………………………………………………………………

รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็ บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเที ยบ

วันทําการซื้ อ

ทุกวันทําการ ตั้งแต่ เวลาเริ่ มทําการถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้ อ
ชนิดสะสมมูลค่า

1,000 บาท

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุน

1,000 บาท

อัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

1 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

1 บาท

วันทําการขายคืน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดสะสมมูลค่า

ข้อมูลการซื้ อ/ขายหน่วยลงทุน

กรณีอัตโนมัติ
ไม่เกิ นปีละ 12 ครั้งโดยนําเงินไปซื้อหน่วยลงทุ น
กองทุ น PRINCIPAL TREASURY ทั้งจํานวน
(เฉพาะชนิด ขายคืนหน่วยลงทุ นอัตโนมัต)ิ
กรณีปกติ
ทุกวันทําการ ตั้งแต่ เวลาเริ่ มทําการถึงเวลา 15.00 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขัน
้ ตํ่า

ไม่กําหนด

รับเงิน ค่าขายคืน

ภายใน 5 วั นทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิ น
T+2 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/
KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/

TBANK เวลา 13.00 น.)
……………………………………………………………………………………

ไม่เกิ น 1.07% (ปัจจุบั น 0.535%)

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 1.07% (ปัจจุบั น 0.535%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 0.81% (ปัจจุบัน 0.535%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิ น 0.81% (ยกเว้น)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิ น 0.11% (ปั จจุบั น 0.040%)

นายทะเบียน
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิ น 0.54% (ยกเว้ น)***

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 0.54% (ยกเว้ น)***

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 0.54% (ยกเว้ น)***

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิ น 0.54% (ยกเว้ น)**

ค่าใช้จ่า ยอื่น ๆ
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 0.084%)

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 0.084%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุม
่

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 0.084%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 0.084%)

รวมค่าใช้จ่ายทั้ งหมด
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิ น 2.68% (ปัจจุ บน
ั 0.659%)***

ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิ น 2.68% (ปัจจุ บัน 0.659%)***

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 0.659%)***

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิ น 2.14% (ปัจจุบัน 0.124%)

*ข้อมูล 1 ธ.ค. 62 - 30 พ.ย. 63; ค่าธรรมเนีย มเป็ นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกั นไว้แล้ว
**มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2563 เป็นต้ นไป
***มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2563 เป็นต้ นไป
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

30 มิถุนายน 2564
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุ นรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์ สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
1. พั นธบัตรรัฐบาล 45.25%
2. หุ้นกู้บริษัท 38.76%
3. พั นธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย ระยะสั้ น
อายุไม่ เกิน 1 ปี 11.97%
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 10.72%
5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุ น 4.53%
6. สินทรัพย์อื่ น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -11.24%

อันดับความ
น่าเชื่อถื อ

% ของ
NAV

N/A

10.62

N/A

9.36

N/A

7.98

N/A

6.90

N/A

4.78

พั นธบั ตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง
้ ที่ 18 :
LB256A
พั นธบั ตรรัฐบาลประเภทอั ตราดอกเบี้ยแปรผั นตามการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 :
ILB217AX
พั นธบั ตรรัฐบาลเพื่ อการปรับ โครงสร้ างหนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 : LB24DB
พั นธบั ตรรัฐบาลเพื่ อการบริห ารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

ผลการดําเนิ นงาน

2564 ครั้งที่ 1 : LB246A
พั นธบั ตรธนาคารแห่ งประเทศไทยงวดที่ 6/363/64 :
CB22602A

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วั นที่ 30 มิถุ นายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทุ นสามารถดู ข้อมูล
ที่เป็ นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็นสิ่งยืนยั นถึงผลการดํ าเนิ นงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วั นที่ 30 มิถุ นายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทุ นสามารถดู ข้อมูล
ที่ เป็นปั จจุบั นได้ ที่ www.principal.th

YTD
3 เดือน
6 เดือน
IFIXED-A (%)
0.70
1.05
0.70
Benchmark (%)*
0.28
0.24
0.28
Information Ratio2
1.55
8.08
1.55
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)
0.70
0.50
0.70
IFIXED-R (%)
0.70
1.05
0.70
Benchmark (%)*
0.28
0.24
0.28
Information Ratio2
1.55
8.08
1.55
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)
0.70
0.50
0.70
IFIXED-C (%)
0.70
1.05
0.70
Benchmark (%)*
0.28
0.24
0.28
Information Ratio2
1.55
8.08
1.55
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)
0.70
0.50
0.70
IFIXED-X (%)
0.97
1.19
0.97
Benchmark (%)*
0.28
0.24
0.28
Information Ratio2
2.55
9.35
2.55
ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (%)
0.71
0.50
0.71
1
ผลตอบแทนที่ มีอายุเกิ นหนึ่ งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
1.96
1.97
0.87
4.85
2.47
-2.52
0.57
0.78
1.96
1.98
0.87
4.85
2.47
-2.52
0.57
0.78
1.96
2.15
0.87
4.85
2.47
-2.36
0.57
0.92
2.52
n/a
0.87
n/a
3.69
n/a
0.57
n/a

5 ปี1
1.86
3.76
-2.09
0.65
1.87
3.76
-2.09
0.65
1.97
3.76
-1.98
0.75
n/a
n/a
n/a
n/a

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน1
2.51
3.73
-1.48
0.68
2.52
3.73
-1.46
0.69
3.12
3.67
-0.23
2.23
2.25
2.26
-0.01
0.75

Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุ นในการสร้ างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs NTR Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% (source:
ThaiBMA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) มีผลตั้ งแต่วั นที่ 11 ก.พ. 2563 เป็นต้ นไป ก่อนหน้า นั้นใช้เกณฑ์ มาตรฐาน GovBond NTR Index 50.00% +
MTMCorpBBBup NTR Index 50.00% (16 ก.ย. 2562 – 10 ก.พ. 2563)
คําอธิบายเพิ่ มเติ ม
1. การเปลี่ยนเกณฑ์ มาตรฐานที่ ใช้วัดผลการดํ าเนินงานในช่วงแรกอาจทํา ให้ผลการดําเนิ นงานของกองทุ นรวมดีขึ้นเมื่อ เปรียบเทียบตัว ชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้
ที่กองทุนลงทุ นบางส่วนไม่ มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัด มาตรฐานใหม่คํา นวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสีย ภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหัก ภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัด ทํา โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วั นที่ 20 สิงหาคม 2562
**ผลการดําเนินงานในอดี ต มิได้เป็ นสิ่งยืนยั นถึงผลการดํา เนิ นงานในอนาคต

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล คอร์ ฟิ กซ์ อิ นคัม
Principal Core Fixed Income Fund
PRINCIPAL iFIXED
(ชนิ ดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL iFIXED-A)
กองทุนตราสารหนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากทีเ่ สนอขายทัง้ ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชือ่ ถือของตรา
สารหรือของผู้อ อกตราสารอยู่ ในอัน ดับ ที่สามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) ในกรณี ต ราสารดังกล่ าวเป็ น Subordinated
Debt จะต้ อ งได้ร ับ อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ ของตราสาร (Issue Rating) อยู่ ในอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade)
เท่านัน้ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และ การกู้ยืม
และการขายโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธือ่นื อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มี
อายุข องตราสารหรือสัญ ญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้ วแต่ กรณี และบริษัท จัดการอาจจะลงทุ นในเงินฝากต่ างประเทศ
รวมทัง้ ลงทุ นในหลักทรัพย์ หรือทรัพ ย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุ ไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสี ินค้าที่มีตัวแปรเป็ นอัตราดอกเบี้ย,
สัญ ญ าเครดิ ต อนุ พั น ธ์ เป็ นต้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสาร
หนี้ที่ไม่ ได้รบั การจัดอัน ดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอนั ดับ ความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือ ผู้
ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตามเกณฑ์ทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- เหมาะสําหรับผู้ลงทุ นทัวไป
่ ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ ใน และ/หรือ
ต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ (แต่อย่างไรก็ตามกองทุนจะ
ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ)
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจตํ่ากว่าหุน้ ได้
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนสูง

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจทําให้เกิดการขาดทุนในการลงทุนของผูล้ งทุนได้
- ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นของผูอ้ อกตราสาร อย่างไรก็ตามกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม มี
นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชนทีม่ คี ุณภาพ และมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)
กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งเนื่องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
- เนื่องจากกองทุ นมีนโยบายลงทุน ในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือ
ได้รบั กําไรจากอัต ราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุ นเริม่ แรกได้ (แต่อ ย่างไรก็ตามกองทุนจะป้ องกัน ความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ)
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้มีความ
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีทกี่ องทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)
นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV

ตํ่ากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ตํ่า
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

สูง
5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุน
ย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง fx
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
พันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ ที่ 18 :
LB256A
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554 :
ILB217AX

Credit Rating %ของ NAV
N/A

10.62

N/A

9.36

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครัง้ ที่ 4 : LB24DB

N/A

7.98

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ครัง้ ที่ 1 : LB246A

N/A

6.90

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/363/64 :
CB22602A

N/A

4.78

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ ในประเทศ
57.23%

GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)

3.54%

A/A(tha)
BBB/BBB(tha)

25.79%
9.42%

unrated
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิ.ย. 2563 เป็ นต้นไป

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.54

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.54

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ผลตอบแทนรวมสุ ท ธิ ข องดัช นี พัน ธบัต รรัฐ บาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
สัดส่วน 50%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิ ของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของผู้
ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย สัดส่วน 25%
3) อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากประจํา 1 ปี วงเงิ นน้ อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%
คําอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีข้นึ เมือ่ เปรียบเทียบ
ตัวชี้วดั มาตรฐาน เนือ่ งจากตราสารหนี้ทกี ่ องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตรา
สารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตัง้ แต่
วันที ่ 20 สิงหาคม 2562

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -1.08%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 0.65% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 0.91% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Mid Term General Bond
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.70%

1.05%

25

0.70%

50

1.96%

50

1.97%

50

1.86%

50

2.51%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

0.28%

0.24%

95

0.28%

95

0.87%

95

4.85%

5

3.76%

5

3.73%

0.70%

0.50%

75

0.70%

75

0.57%

75

0.78%

50

0.65%

50

0.68%

0.27%

0.18%

25

0.27%

25

0.22%

5

2.72%

95

2.15%

95

0.87%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
7 ธันวาคม 2555
ไม่กําหนด
10,000 ล้านบาท (1,457.53 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

PTR

0.1905

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+2 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
กรณีผลู้ งทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษทั ประกัน
ชีวิต จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการชํ าระเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ให้กับ ผู้ล งทุ น
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีผล ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต
ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 7 ธันวาคม 2555
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 7 ธันวาคม 2555
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน
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Website : www.principal.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th
ผลประโยชน์
- การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
- ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงิน
ของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ย ง
ตํ่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่ าที่จ ะไม่ สามารถชํ าระหนี้ ได้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ย งปานกลางที่จะไม่ส ามารถชําระหนี้
ได้ตามกําหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่าํ กว่าน่ าลงทุน

ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB(tha) ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB

คําอธิ บาย
อันดับเครดิต สูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ต าม
กําหนด

กรณี กองทุ นรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ยซึ่งขึ้น กับปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุ น
ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่กจ็ ะสูงขึ้นด้วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาทีต่ ่าํ ลง โดยกองทุนรวมทีม่ ีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน (portfolio duration)
สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้ออกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตรา
สารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
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ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการ
ลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร
หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนื้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่
สูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล คอร์ ฟิ กซ์ อิ นคัม
Principal Core Fixed Income Fund
PRINCIPAL iFIXED
(ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ : PRINCIPAL iFIXED-R)
กองทุนตราสารหนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากทีเ่ สนอขายทัง้ ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารหรือของผู้อ อกตราสารอยู่ ในอัน ดับ ที่สามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) ในกรณี ต ราสารดังกล่ าวเป็ น Subordinated
Debt จะต้ อ งได้ร ับ อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ ของตราสาร (Issue Rating) อยู่ ในอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade)
เท่านัน้ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และ การกู้ยืม
และการขายโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธอื ่นื อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มี
อายุข องตราสารหรือสัญ ญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้ วแต่ กรณี และบริษัท จัดการอาจจะลงทุ นในเงินฝากต่ างประเทศ
รวมทัง้ ลงทุ นในหลักทรัพย์ หรือทรัพ ย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุ ไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสี ินค้าที่มีตัวแปรเป็ นอัตราดอกเบี้ย,
สัญ ญ าเครดิ ต อนุ พั น ธ์ เป็ นต้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิม่ รายได้ของกองทุน ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสาร
หนี้ที่ไม่ ได้รบั การจัดอัน ดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอนั ดับ ความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือ ผู้
ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตามเกณฑ์ทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- เหมาะสําหรับผู้ลงทุ นทัวไป
่ ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ ใน และ/หรือ
ต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
- เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจตํ่ากว่าหุน้ ได้
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจทําให้เกิดการขาดทุนในการลงทุนของผูล้ งทุนได้
- ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นของผูอ้ อกตราสาร อย่างไรก็ตามกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม มี
นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชนทีม่ คี ุณภาพ และมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)
กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งเนื่องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
- เนื่องจากกองทุ นมีนโยบายลงทุน ในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือ
ได้รบั กําไรจากอัต ราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุ นเริม่ แรกได้ (แต่อ ย่างไรก็ตามกองทุนจะป้ องกัน ความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ)
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้มีความ
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีทกี่ องทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)
นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV
ตํ่ากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ตํ่า
<5%

สูง
5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า
*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุน
ย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง fx
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

Credit Rating %ของ NAV

พันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ ที่ 18 :
LB256A

N/A

10.62

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554 :
ILB217AX

N/A

9.36

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครัง้ ที่ 4 : LB24DB

N/A

7.98

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ครัง้ ที่ 1 : LB246A

N/A

6.90

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/363/64 :
CB22602A

N/A

4.78

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ ในประเทศ
57.23%

GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)

3.54%

A/A(tha)
BBB/BBB(tha)

25.79%
9.42%

unrated
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิ.ย. 2563 เป็ นต้นไป

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.54

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.54

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิ ของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
สัดส่วน 50%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิ ของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของผู้
ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย สัดส่วน 25%
3) อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากประจํา 1 ปี วงเงิ นน้ อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%
คําอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีข้นึ เมือ่ เปรียบเทียบ
ตัวชี้วดั มาตรฐาน เนือ่ งจากตราสารหนี้ทกี ่ องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตรา
สารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตัง้ แต่
วันที ่ 20 สิงหาคม 2562

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -1.08%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 0.65% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 0.91% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Mid Term General Bond
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.70%

1.05%

25

0.70%

50

1.96%

50

1.98%

50

1.87%

50

2.52%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

0.28%

0.24%

95

0.28%

95

0.87%

95

4.85%

5

3.76%

5

3.73%

0.70%

0.50%

75

0.70%

75

0.57%

75

0.78%

50

0.65%

50

0.69%

0.27%

0.18%

25

0.27%

25

0.22%

5

2.72%

95

2.15%

95

0.87%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
7 ธันวาคม 2555
ไม่กําหนด
10,000 ล้านบาท (1,457.53 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
0.1905

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
กรณี อตั โนมัติ : ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยนํ าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
PRINCIPAL TREASURY ทัง้ จํานวน
กรณี ปกติ : ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+2 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
กรณีผลู้ งทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษทั ประกัน
ชีวิต จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการชํ าระเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ให้กับ ผู้ล งทุ น
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีผล ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต
ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 7 ธันวาคม 2555
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 7 ธันวาคม 2555
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงิน
ของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ย ง
ตํ่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่ าที่จ ะไม่ สามารถชํ าระหนี้ ได้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ย งปานกลางที่จะไม่ส ามารถชําระหนี้
ได้ตามกําหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่าํ กว่าน่ าลงทุน

ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB(tha) ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB

คําอธิ บาย
อันดับเครดิต สูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ต าม
กําหนด

กรณี กองทุ นรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ยซึ่งขึ้น กับปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุ น
ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่กจ็ ะสูงขึ้นด้วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาทีต่ ่าํ ลง โดยกองทุนรวมทีม่ ีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน (portfolio duration)
สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้ออกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตรา
สารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
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ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการ
ลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร
หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนื้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่
สูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล คอร์ ฟิ กซ์ อิ นคัม
Principal Core Fixed Income Fund
PRINCIPAL iFIXED
(ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม : PRINCIPAL iFIXED-C)
กองทุนตราสารหนี้
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากทีเ่ สนอขายทัง้ ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารหรือของผู้อ อกตราสารอยู่ ในอัน ดับ ที่สามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) ในกรณี ต ราสารดังกล่ าวเป็ น Subordinated
Debt จะต้ อ งได้ร ับ อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ ของตราสาร (Issue Rating) อยู่ ในอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade)
เท่านัน้ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และ การกู้ยืม
และการขายโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธอื ่นื อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มี
อายุข องตราสารหรือสัญ ญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้ วแต่ กรณี และบริษัท จัดการอาจจะลงทุ นในเงินฝากต่ างประเทศ
รวมทัง้ ลงทุ นในหลักทรัพย์ หรือทรัพ ย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุ ไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสี ินค้าที่มีตัวแปรเป็ นอัตราดอกเบี้ย,
สัญ ญ าเครดิ ต อนุ พั น ธ์ เป็ นต้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิม่ รายได้ของกองทุน ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสาร
หนี้ที่ไม่ ได้รบั การจัดอัน ดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอนั ดับ ความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือ ผู้
ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตามเกณฑ์ทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- เหมาะสําหรับผู้ลงทุ นทัวไป
่ ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ ใน และ/หรือ
ต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันที่บริษทั จัดการกําหนด โดยในเบื้องต้นบริษทั จัดการจะกําหนด
สําหรับผูล้ งทุนกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มยูนิตลิงค์ เท่านัน้
โดยเปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total
return)
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจตํ่ากว่าหุน้ ได้
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจทําให้เกิดการขาดทุนในการลงทุนของผูล้ งทุนได้
- ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นของผูอ้ อกตราสาร อย่างไรก็ตามกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม มี
นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชนทีม่ คี ุณภาพ และมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)
กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งเนื่องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
- เนื่องจากกองทุ นมีนโยบายลงทุน ในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือ
ได้รบั กําไรจากอัต ราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุ นเริม่ แรกได้ (แต่อ ย่างไรก็ตามกองทุนจะป้ องกัน ความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ)
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้มีความ
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีทกี่ องทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)
นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV
ตํ่ากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ตํ่า
<5%

สูง
5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า
*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุน
ย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ 5 ปี )

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง fx
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

Credit Rating %ของ NAV

พันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ ที่ 18 :
LB256A

N/A

10.62

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554 :
ILB217AX

N/A

9.36

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครัง้ ที่ 4 : LB24DB

N/A

7.98

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ครัง้ ที่ 1 : LB246A

N/A

6.90

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/363/64 :
CB22602A

N/A

4.78

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ ในประเทศ
57.23%

GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)

3.54%

A/A(tha)
BBB/BBB(tha)

25.79%
9.42%

unrated
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิ.ย. 2563 เป็ นต้นไป

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.33

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.33

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปัจจุบนั

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ผลตอบแทนรวมสุ ท ธิ ข องดัช นี พั น ธบัต รรัฐ บาลอายุ 1 - 3ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
สัดส่วน 50%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิ ของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของผู้
ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย สัดส่วน 25%
3) อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากประจํา 1 ปี วงเงิ นน้ อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%
คําอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีข้นึ เมือ่ เปรียบเทียบ
ตัวชี้วดั มาตรฐาน เนือ่ งจากตราสารหนี้ทกี ่ องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตรา
สารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตัง้ แต่
วันที ่ 20 สิงหาคม 2562

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -1.08%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 0.75% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 0.91% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Mid Term General Bond
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.70%

1.05%

25

0.70%

50

1.96%

50

2.15%

25

1.97%

25

3.12%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

0.28%

0.24%

95

0.28%

95

0.87%

95

4.85%

5

3.76%

5

3.67%

0.70%

0.50%

75

0.70%

75

0.57%

75

0.92%

50

0.75%

50

2.23%

0.27%

0.18%

25

0.27%

25

0.22%

5

2.72%

95

2.15%

95

0.92%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
7 ธันวาคม 2555
ไม่กําหนด
10,000 ล้านบาท (1,457.53 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
0.1905

PTR

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+2 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
กรณีผลู้ งทุนที่ซ้อื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษทั ประกัน
ชีวิต จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการชํ าระเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ให้กับ ผู้ล งทุ น
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมีผล ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต
ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 7 ธันวาคม 2555
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 7 ธันวาคม 2555
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงิน
ของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ย ง
ตํ่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่ าที่จ ะไม่ สามารถชํ าระหนี้ ได้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ย งปานกลางที่จะไม่ส ามารถชําระหนี้
ได้ตามกําหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่าํ กว่าน่ าลงทุน

ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB(tha) ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB

คําอธิ บาย
อันดับเครดิต สูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ต าม
กําหนด

กรณี กองทุ นรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ยซึ่งขึ้น กับปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุ น
ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่กจ็ ะสูงขึ้นด้วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาทีต่ ่าํ ลง โดยกองทุนรวมทีม่ ีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน (portfolio duration)
สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ูล้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้ออกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตรา
สารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
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ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการ
ลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร
หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนื้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่
สูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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สําหรับกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการเท่านัน้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล คอร์ ฟิ กซ์ อิ นคัม
Principal Core Fixed Income Fund
PRINCIPAL iFIXED
(ชนิ ดผู้ลงทุนพิเศษ : PRINCIPAL iFIXED-X)
กองทุนตราสารหนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากทีเ่ สนอขายทัง้ ในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชือ่ ถือของตรา
สารหรือของผู้อ อกตราสารอยู่ ในอัน ดับ ที่สามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) ในกรณี ต ราสารดังกล่ าวเป็ น Subordinated
Debt จะต้ อ งได้ร ับ อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถือ ของตราสาร (Issue Rating) อยู่ ในอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade)
เท่านัน้ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทําธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) และ การกู้ยืม
และการขายโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Repo) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธือ่นื อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มี
อายุข องตราสารหรือสัญ ญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้ วแต่ กรณี และบริษัท จัดการอาจจะลงทุ นในเงินฝากต่ างประเทศ
รวมทัง้ ลงทุ นในหลักทรัพย์ หรือทรัพ ย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุ ไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสี ินค้าที่มีตัวแปรเป็ นอัตราดอกเบี้ย,
สัญ ญ าเครดิ ต อนุ พั น ธ์ เป็ นต้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสาร
หนี้ที่ไม่ ได้รบั การจัดอัน ดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอนั ดับ ความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือ ผู้
ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตามเกณฑ์ทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุน ประเภทกองทุ นรวมอื่นที่อยู่ภ ายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือการลงทุน ในหรือ มีไว้ซ่ึงหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
- เหมาะสําหรับผู้ลงทุ นทัวไป
่ ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ ใน และ/หรือ
ต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ (แต่อย่างไรก็ตามกองทุนจะ
ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ)
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจตํ่ากว่าหุน้ ได้
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนสูง

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจทําให้เกิดการขาดทุนในการลงทุนของผูล้ งทุนได้
- ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นของผูอ้ อกตราสาร อย่างไรก็ตามกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม มี
นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชนทีม่ คี ุณภาพ และมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio Management)
กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งเนื่องจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
- เนื่องจากกองทุ นมีนโยบายลงทุน ในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือ
ได้รบั กําไรจากอัต ราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุ นเริม่ แรกได้ (แต่อ ย่างไรก็ตามกองทุนจะป้ องกัน ความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ)
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้มีความ
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีทกี่ องทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)
นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV

ตํ่ากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ตํ่า
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

สูง
5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุน
ย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง fx
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

Credit Rating %ของ NAV

พันธบัตรรัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครัง้ ที่ 18 :
LB256A

N/A

10.62

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554 :
ILB217AX

N/A

9.36

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครัง้ ที่ 4 : LB24DB

N/A

7.98

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ครัง้ ที่ 1 : LB246A

N/A

6.90

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/363/64 :
CB22602A

N/A

4.78

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ ในประเทศ
57.23%

GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)

3.54%

A/A(tha)
BBB/BBB(tha)

25.79%
9.42%

unrated
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th

6

ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 ก.พ. 2563 เป็ นต้นไป

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.33

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.33

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิ ของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
สัดส่วน 50%
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิ ของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่ มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของผู้
ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย สัดส่วน 25%
3) อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากประจํา 1 ปี วงเงิ นน้ อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิ กรไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 25%
คําอธิบายเพิม่ เติม
1. การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้วดั ผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีข้นึ เมือ่ เปรียบเทียบ
ตัวชี้วดั มาตรฐาน เนือ่ งจากตราสารหนี้ทกี ่ องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภี าระภาษี ขณะทีต่ วั ชี้วดั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตรา
สารหนี้ทงั ้ หมดเสียภาษี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง่ จัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตัง้ แต่
วันที ่ 20 สิงหาคม 2562

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.91%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 0.75% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 0.61% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Mid Term General Bond
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 0.97%

1.19%

25

0.97%

25

2.52%

25

2.25%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

0.28%

0.24%

95

0.28%

95

0.87%

95

2.26%

0.71%

0.50%

75

0.71%

75

0.57%

75

0.75%

0.27%

0.18%

25

0.27%

25

0.22%

5

0.70%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
7 ธันวาคม 2555
ไม่กําหนด
10,000 ล้านบาท (1,457.53 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+2 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

-

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
0.1905

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 7 ธันวาคม 2555
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 7 ธันวาคม 2555
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจ
ไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูล
ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงิน
ของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ย ง
ตํ่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่ าที่จ ะไม่ สามารถชํ าระหนี้ ได้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ย งปานกลางที่จะไม่ส ามารถชําระหนี้
ได้ตามกําหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่าํ กว่าน่ าลงทุน

ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB(tha) ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB

คําอธิ บาย
อันดับเครดิต สูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ต าม
กําหนด

กรณี กองทุ นรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ยซึ่งขึ้น กับปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุ น
ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่กจ็ ะสูงขึ้นด้วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาทีต่ ่าํ ลง โดยกองทุนรวมทีม่ ีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน (portfolio duration)
สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้ออกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตรา
สารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
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ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการ
ลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร
หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนื้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่
สูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
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อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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