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ท่ี M_BD 0058/2562 

9 กันยายน 2562 

เรื่อง แจ้งการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Benchmark) 6 กองทุน 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตามท่ีมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 52) เรื่อง การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหน้ี
ผ่านกองทุนรวม มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 แล้วน้ัน กองทุนรวมจึงมีภาระภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหน้ี ดังน้ัน เพ่ือให้
ดัชนีตัวชี้วัดกองทุน (Benchmark) ตรงกับประกาศข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้ง
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดกองทุน (Benchmark) โดยเปล่ียนแปลงเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) 
เพ่ือให้การนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุน มีความเป็นธรรม ถูกต้อง และสมบูรณ์ (fair representation) ในอันท่ีจะส่ือความหมายที่
แท้จริงของผลการดําเนินงานของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ช่ือกอง เดิม ใหม่ 
กองทุนเปดิพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ ์อินคัม ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 

(1)  ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้น
กู้ท่ีคิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market 
ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน 
(BBB ข้ึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50 หรือ  

(2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 10.5 ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ท่ี
คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ท่ีมี
อันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB 
ข้ึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ใน
สัดส่วนร้อยละ 10.5 และ ดัชนี  Barclays 
Global Aggregate 1-3 Year TR ป รั บ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นเงิน
บาท ณ วันท่ีลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 79 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 
(1)  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนี
ตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมี
อันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB 
ข้ึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ใน
สัดส่วนร้อยละ 50 หรือ  

(2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ใน
สัดส่วนร้อยละ 10.5 ผลตอบแทนรวมสุทธิของ
ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market 
ท่ี มี อันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน 
(BBB ข้ึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ในสัดส่วนร้อยละ 10.5 และ ดัชนี Barclays 
Global Aggregate 1-3 Year TR ปรับด้วย
ต้น ทุนการป้ อง กันความ เส่ียงจาก อัตรา
แลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นเงิน
บาท ณ วันท่ีลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 79 

- กองทุนเปดิพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารหน้ี 
- กองทุนเปดิพรินซิเพิล เดล่ี อินคัม 
- กองทุนเปดิพรินซิเพิล เดล่ี อินคัม พลัส 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 
(1)  ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย ในสัดส่วนร้อยละ 50 

(2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ท่ีคิดคํานวณ
จากข้อมูล Mark-to-Market ท่ีมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ข้ึน
ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยใน
สัดส่วนร้อยละ 50 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 

(2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ี
ภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB 
ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยใน
สัดส่วนร้อยละ 50 

กองทุนเปดิพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 
(1) กรณี ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

1.1  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน
ร้อยละ 65 

1.2  ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ในสัดส่วนร้อยละ 17.50 

1.3  ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-
Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 
(1) กรณี ลงทุนเฉพาะในประเทศ 

1.1  ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อย
ละ 65 

1.2  ผลตอบแทนรวมสุทธิของของดัช นี
พันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย ในสัดส่วนร้อยละ 17.50 

1.3  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ี
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ช่ือกอง เดิม ใหม่ 
ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ข้ึนไป ของ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 17.50 

(2) กรณี ลงทุนเฉพาะในต่างประเทศ 
2.1 ดัชนี Barclays Global Aggregate 1-

3 Year TR ในสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 40 

2.2 ดัชนี MSCI AC World Index CR 
USD ในสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน ใน
สัดส่วนร้อยละ 40 

2.3 ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ใน
สัดส่วนร้อยละ 10   

2.4 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5 และ 

2.5 ดัชนีหุ้นกู้ท่ีคิดคํานวณจากข้อมูล Mark-
to-Market ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระดับน่าลงทุน (BBB ข้ึนไป) ของสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ในสัดส่วนร้อยละ 5 

ภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ BBB ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตรา
สารหน้ี ในสัดส่วนร้อยละ 17.50 

(2) กรณี ลงทุนเฉพาะในต่างประเทศ 
2.1 ดัชนี Barclays Global Aggregate 1-3 

Year TR ในสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 

2.2 ดัชนี MSCI AC World Index CR USD 
ในสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน ในสัดส่วน
ร้อยละ 40 

2.3 ดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ใน
สัดส่วนร้อยละ 10   

2.4 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ใน
สัดส่วนร้อยละ 5 และ 

2.5 ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ี
ภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ BBB ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตรา
สารหน้ี ในสัดส่วนร้อยละ 5 

กองทุนเปดิพรินซิเพิล สตราทีจิค  
อินคัม ฟนัด์ 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 
(1)  ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล

ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 30 

(2)  ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ท่ีคิดคํานวณ
จาก ข้อ มูล  Mark-to-Market ท่ี มี อั น ดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ข้ึน
ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ใน
สัดส่วนร้อยละ 30 

(3)  ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 
แ ล ะก อ ง ท รั ส ต์ เ พ่ื อ ก า ร ล ง ทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในสัดส่วนร้อย
ละ 20 

(4)  ผลตอบแทนรวมของดัชนี FTSE Straits 
Times Real Estate Investment Trust 
Total Return Index (FSTREI) 20% 

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) : 
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล

ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 30 

(2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ี
ภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB 
ข้ึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ใน
สัดส่วนร้อยละ 30 

(3 ) ผลตอบแทนรวมของดัช นีกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return 
Index) สัดส่วนร้อยละ 20 

(4) ผลตอบแทนรวมของดัชนี FTSE Straits 
Times Real Estate Investment Trust 
Total Return Index (FSTREI) 20% 

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1. การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสาร
หนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี 

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

ท้ังน้ี การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดต่อได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  
โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทําการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากดั 


