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กองทนุเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั ส ำหรบักองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
 Principal Core Fixed Income Fund for Provident Fund 

PRINCIPAL iFIXEDPVD   
กองทนุตรำสำรหน้ี 

กองทนุท่ีลงทนุแบบมีควำมเส่ียงทัง้ในและต่ำงประเทศ 
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คณุก ำลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมน้ีเหมำะกบัใคร? 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

กำรลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 
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กำรลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  

ส ำหรบักองทนุส ำรองเลีย้งชีพเท่ำนัน้ 
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คณุก ำลงัจะลงทนุอะไร? 

นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากทีเ่สนอขายทัง้ในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ /หรอื ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตรา
สารหรอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็น Subordinated 
Debt จะต้องได้รบัอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
เท่านัน้รวมกนัทุกขณะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน กองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่
เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

กองทุนอาจท าธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)  และ การกู้ยมื
และการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอืื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรอืตราสารทีม่ี
ลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงินฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ที่มี
อายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี และบรษิัทจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ 
รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มสีนิคา้ที่มตีวัแปรเป็นอตัราดอกเบี้ย, 
สัญญาเครดิตอนุพันธ์ เป็นต้น เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง, ลดค่าใชจ้่าย, เพิม่รายไดข้องกองทุน ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคา
หลกัทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น (Hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้
ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผู้ออก 
(Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนดรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสาร Basel lll ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ ีunderlying เป็นตราสาร
ดงักล่าวรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

 
กลยุทธใ์นกำรบริหำรกองทุน 

มุ่งหวงัใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนสงูกว่าดชันชีีว้ดั (Active Management) 
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กองทนุรวมน้ีไม่เหมำะกบัใคร  

-    ผูล้งทุนประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 
-    ผูล้งทุนประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทีค่าดหวงัผลตอบแทนสงู 
 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยงัไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทนุน้ี 

กองทนุรวมน้ีเหมำะกบัใคร? 

 

- อ่ำนหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็หรอืสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่ำลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดพีอ 

- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่เสนอขายกบัผู้ลงทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เท่านัน้  

- เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ ทัง้ใน และ/หรอืต่างประเทศทัง้ในรปูแบบของผลตอบแทนจากสว่นต่างจากการลงทนุ (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total Return) โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสาร
ดงักล่าวได ้ 

- เน่ืองจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน จงึเหมาะส าหรบั
ผูล้งทุนประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทีย่อมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศได ้รวมถงึยอมรบัความเสีย่ง
เรื่องอตัราแลกเปลีย่นได ้แต่อย่างไรกต็ามกองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ  

- เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที่
อาจต ่ากว่าหุน้ได ้

- เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซือ้ขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนั
ท าการ  
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คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

- การเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้จากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจท าใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของผูล้งทุน
ประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพีได ้

- ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงนิต้นของผูอ้อกตราสาร อย่างไรกต็ามกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั
ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี มนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครฐัหรอืเอกชนที่มคีุณภาพ และมคีวามสามารถในการ
ช าระดอกเบีย้และเงนิตน้สงู 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  
กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่า
จงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจงึมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์
อา้งองิโดยตรง 

- เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนประเภทกองทุน
ส ารองเลีย้งชพีอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ แต่อยา่งไรก็
ตามกองทุนจะป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สินที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ   

- กองทุนรวมนี้ไม่ไดถู้กจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งต ่าเช่นเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ 
ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงนิ 

- กองทุนรวมนี้อาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่สีภาพคล่องต ่า จงึอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดใ้นเวลาทีต่อ้งการหรอื
ในราคาทีเ่หมาะสม 

- กองทุนรวมนี้อาจมกีารลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ผู้ลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอาจมี
ความเสีย่งสงูขึน้จากการไม่ไดร้บัช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ 

- กองทุนเปิดพรนิซเิพิล คอร์ ฟิกซ์ อนิคมัส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี อาจมกีารกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดงันัน้ หากผู้ถอืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนได้ 
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ปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั 

ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนัดช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร 

 

อนัดบัความน่าเชื่อถอืส่วนใหญ่ของกองทุน 
 

 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำ  
 หลกัทรพัย ์
 อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
   
 
 ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)         
                
 *ค่าSD แสดงความผนัผวนของกองทุน  
  ยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตัง้แต่จดัตัง้กองทุน กรณียงัไมค่รบ5ปี) 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 

  ควำมเส่ียงจำกกำรกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อกรำยใดรำยหน่ึง 

  การกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อกตราสาร 

  (High Issuer Concentration Risk) 

 

 

 

 

 

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

      ต ่า  สงู 

 

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

      ต ่า  สงู 

ต ่ากว่า 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

      ต ่า  สงู 

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดุลยพนิิจ ไม่ป้องกนั 

      ต ่า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

           

หมายเหตุ : แรเงากรณีทีก่องทุนลงทุนในอนัดบัความน่าเชื่อถอื (credit rating) นัน้เกนิกว่า 20% ของ NAV 
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N/A 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 
 

น ้ำหนักกำรลงทุนตำมอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 

ช่ือทรพัยสิ์นและกำรลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
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รำยกำร สงูสดุไม่เกิน ปัจจบุนั 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

 ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามค่าธรรมเนียมขายและรบัซือ้คนื ตามค่าธรรมเนียมขายและรบัซือ้คนื 

การโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนยีมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบั
ผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูคา่การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตาม
ช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลง
เงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทาง
เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

 
 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย) 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 

ค่ำธรรมเนียม 

 
*ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะไดร้บั 

ดงันัน้ คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 
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N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน (Standard Deviation) คือ N/A 
*กรณีกองทนุจดัตัง้ไมค่รบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 

 

 * ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

6. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จดุขำย คือ Mid Term General Bond 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 

1. แบบย้อนหลงัตำมปีปฏิทิน: N/A 
 

7. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปักหมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 คุณสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัได้ที ่www.principal.co.th 

2. ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน :  
ผูล้งทุนควรเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุนนี้กบั  
(1) Total Return of ThaiBMA Government Bond Index (1-3 Years) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และ 
(2) Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (1-3 Years, A-up) ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 และ  
(3) อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทย

พาณิชย ์ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 
      
 

5. ควำมผนัผวนของส่วนต่ำงผลกำรด ำเนินงำนและดชันีช้ีวดั (Tracking Error : TE)  : N/A 

3. กองทุนน้ีเคยมีผลขำดทุนสงูสดุในช่วงเวลำ 5 ปี คือ N/A 
     *กรณีกองทนุจดัตัง้ไมค่รบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 

 

http://www.cimb-principal.co.th/
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน์ 
วนัท่ีจดทะเบียน 
อำยโุครงกำร 
จ ำนวนเงินลงทุนของโครงกำร 

ไม่ม ี
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
16 สงิหาคม 2562 (ประมาณการ) 
ไม่ก าหนด 
10,000 ลา้นบาท  

ซ้ือและขำยคืนหน่วยลงทุน 
 

วนัท ำกำรซ้ือหน่วยลงทุน  :  
IPO:   
สามารถซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวนัที ่14 สงิหาคม 2562 ในเวลาท าการถงึเวลา 
15.30 น.   
หลงั IPO:  
บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการซือ้หน่วยลงทุน             
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่19 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 
มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรซ้ือครัง้แรก    :  1.00 บาท 
มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรซ้ือครัง้ถดัไป  :  1.00 บาท 
วนัท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน: 
บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน         
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.   
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่19 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 
มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรขำยคืน : ไม่ก าหนด    
ยอดคงเหลือขัน้ต ำ่ : ไม่ก าหนด    
ระยะเวลำกำรรบัเงินค่ำขำยคืน : ภายใน 5 วนัท าการ (ปัจจุบนั T+2 คอื 2 
วนัท าการหลงัจากวนัท ารายการขายคนื)  เฉพาะบญัชธีนาคาร CIMBT / SCB / 
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี ่www.principal.th 

รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุน 
 

รำยช่ือ  วนัท่ีเร่ิมบริหำรกองทุน 
คุณวนิ  พรหมแพทย ์     วนัจดทะเบยีนกองทุน 
คุณชนยักานต ์ สวสัดฤิกษ์      วนัจดทะเบยีนกองทุน 
คุณวสชุนม ์ ทรายแกว้      วนัจดทะเบยีนกองทุน 
คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล        วนัจดทะเบยีนกองทุน 

PTR N/A 
กรณกีองทุนรวมทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ไมถ่งึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งเวลาตัง้แต่วนัที ่
จดทะเบยีนถงึวนัทีร่ายงาน 

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซ้ือคืน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ (ถา้ม)ี 

ติดต่อสอบถำมรบัหนังสือช้ีชวน 
รอ้งเรียน 
 

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

ข้อมลูอ่ืน ๆ 

 

http://www.principal.th/
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Website     :  www.principal.th 
ธรุกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไดท้ี ่www.principal.th 

 
 
  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จ านวน 

- ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
- การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้                   
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2562 แลว้ดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนัดช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารทีล่งทุน 
(credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อก
ตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ ดงัต่อไปนี้ 

ระดบักำรลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P ค ำอธิบำย 

ระดบัทีน่่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสูงที่สุด มีความเสีย่งต ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต ่ามากทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี่ยงต ่าที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม
ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้ได้
ตามก าหนด 

ระดบัทีต่ ่ากว่าน่าลงทุน ต ่ากว่า BBB ต ่ากว่า BBB(tha) ต ่ากว่า BBB ต ่ากว่า BBB 
ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม
ก าหนด 

ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรพัย ์(Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตรำสำรหน้ี เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน 
ปัจจยัทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่กจ็ะสงูขึน้ดว้ย ดงันัน้ราคา
ตราสารหนี้ทีอ่อกมาก่อนหน้าจะมกีารซือ้ขายในระดบัราคาที่ต ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน (portfolio duration) 
สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ีportfolio duration ต ่ากว่า 
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบ
ต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแขง็ กองทุนรวม
จะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแขง็และขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทอ่อน กอ็าจได้
ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่ง
จากดงักล่าว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี้ 
- ป้องกนัควำมเส่ียงทัง้หมด/หรอืเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัควำมเส่ียงบำงส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียงไวอ้ยำ่งชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
- อำจป้องกนัควำมเส่ียงตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกนั
ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัควำมเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
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ผลขำดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึน้จริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 
เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสดุทีเ่กดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นบัแต่วนัทีร่ายงาน (หรอืต้ังแต่
จดัต้ังกองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารค านวณดงันี้  
 
 
 
 
 
 
ค่ำควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน (Standard Deviation : SD) 
เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่มวีธิกีารค านวณเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนว่าดว้ยมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีร่ายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 
ค่ำควำมผนัผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีช้ีวดั (Tracking Error) 
Tracking Error คอื ความผนัผวนของสว่นต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันี 
ชีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชีว้ดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบีย่งเบนออกไปจากดชันชีีว้ดัมากน้อยเพยีงใด 
เช่น หากกองทุนรวมมคี่า TE ต ่า แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนมกีารเบีย่งเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัในอตัราทีต่ ่า ดงันัน้ กองทุน
รวมจงึมปีระสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีอา้งองิ ในขณะทีก่องทุนรวมทีม่คี่าสงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีาร
เบีย่งเบนออกจากดชันีชีว้ดัในอตัราทีส่งู ดงันั้น โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจ็ะลดน้อยลง 
เป็นตน้ 
อตัรำส่วนหมุนเวียนกำร ลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
เป็นค่าทีแ่สดงเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุน และช่วยสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนไดด้ี
ยิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงในตาราง 
 
 
 

 
 


