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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคมั พลัส 
Principal Daily Income Plus Fund 
30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS 
ระดับความเส่ียง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ํา) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารหน้ี 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ  24 กุมภาพันธ์ 2558 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ มี (≤79%) 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 20,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 4,503.60 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย  
   ชนดิสะสมมูลค่า  11.0206 บาท 
   ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ 12.0762 บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงด้านตลาด  

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
  3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ 

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหน้ี   
   ของผู้ออกตราสาร 
5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
6. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน 
7. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 
8. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะ 
   ของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

นโยบายจ่ายเงินปนัผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที ่ Short Term General Bond 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
  ถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือ  
   ชนดิสะสมมูลค่า  1,000 บาท 
   ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ 1 บาท 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
   ถึงเวลา 15:00 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํา่  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน 

T+1 ธนาคาร CIMBT เวลา 9.30 น. ธนาคาร 
SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ 
KK เวลา 13.00 น.) 

…………………………………………………………………………………… 
 
 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่มีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทาง
การเงิน และ/หรือเงินฝาก โดยลงทุนทุกขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท่ีเสนอขายท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
ท่ีออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนท่ีได้รับ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการ
ยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเช่ือถือของตรา
สารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment 
Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับ
อันดับความน่าเช่ือถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) เท่าน้ัน โดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
.…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน ตามเง่ือนไขการขาย และรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 
 ในทํานองเดียวกันไว้แลว้ 
…………………………………………………………………………………… 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
   ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 0.321%) 
   ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์  
   ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.043%) 
   ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.043%) 
นายทะเบียน   
   ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น) 
   ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น) 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ**   
   ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.018%)*** 
   ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.018%)*** 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด   
   ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.68% (ปัจจุบัน 0.382%)*** 
   ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 2.68% (ปัจจุบัน 0.061%)*** 
*ข้อมูล 1 ก.พ. 65 - 31 ม.ค. 66; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการ   
   ซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหน้ี (ถ้ามี) 
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้  
  เท่าน้ัน สว่นค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้และ  
  ประมาณการไม่ได้ 

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

Class A Class X 



กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคมั พลัส      30 เมษายน 2566 

 
 
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถดู 

          ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมรับหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี  
โทร 0-2686-9595 ต้ังแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ พรินซิเพิล จํากัด 
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดังน้ัน  
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้ 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้

เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
• เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ 

ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

1. หุ้นกู้บริษัท 39.02% 
2. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่

เกิน 1 ปี 37.06% 
3. ต๋ัวแลกเงินบริษัท 12.60% 
4. เงินฝากธนาคาร 6.03% 
5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 5.84% 
6. ต๋ัวเงินคลัง 1.35% 
7. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.16% 
8. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -2.05% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก อันดับความ
น่าเชือ่ถอื 

% ของ 
NAV 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 5/92/66 :  
CB23505A 

N/A 8.66 

บัญชีเงินฝากประจํา 1 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ :  
FDGHB240111_DPLUS 

AAA    6.03 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) - เงินฝาก 
ออมทรัพย์ - ลงทุน 

N/A              5.84 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 8/91/66 :  
CB23525A 

N/A 5.43 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 6/91/66 :  
CB23511B 

N/A 4.93 

หมายเหตุ :  เป็นขอ้มูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถดู 
              ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
              กองทุนน้ีกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสีย  
              เงินลงทุนจํานวนมาก 

      ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 
   YTD 3 เดือน 6 เดอืน   1 ป1ี 3 ป1ี 5 ป1ี ตั้งแตจ่ดัตั้งกองทนุ1 

DPLUS-A (%) 0.37 0.33 0.54 0.80 0.61 0.95 1.20 
Benchmark (%)* 0.34 0.31 0.52 0.80 0.68 3.18 2.68 
Information Ratio2 1.30 0.87 0.50 0.02 -1.18 -2.33 -1.97 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%) 0.10 0.10 0.09 0.10 0.14 0.18 0.10 
DPLUS-X (%) 0.49 0.41 0.72 1.17 3.65 n/a 3.39 
Benchmark (%)* 0.34 0.31 0.52 0.80 0.68 n/a 1.31 
Information Ratio2 6.65 5.64 6.45 5.45 0.75 n/a 0.56 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%) 0.11 0.11 0.10 0.10 4.14 n/a 3.89 
1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยง 
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใช้ : STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 
30% (source: ThaiBMA ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566) มีผลต้ังแต่วันท่ี 11 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป กอ่นหน้าน้ีใช้ benchmark GovBond NTR Index 50.00% + 
MTMCorpBBBup NTR Index 50.00% (16 ก.ย. 2562 – 10 ก.พ. 2563)  
คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1. การเปลี่ยนเกณฑม์าตรฐานท่ีใช้วัดผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบตัวช้ีวัดมาตรฐาน เน่ืองจากตรา
สารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษ ีขณะท่ีตัวช้ีวัดมาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตราสารหน้ีท้ังหมดเสียภาษ ี
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสทุธิหลังหักภาษ ี(Net TRN index) ซึ่งจัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

Principal Daily Income Plus Fund ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL DPLUS-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้

กลุ่มกองทุนรวม : Short Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

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

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

วันเริ่มต้น class วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 8 ปี 2 เดือน 15 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณศุภกร ตุลยธัญ วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564

คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร วันที่เริ่มบริหาร 1 ธันวาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)
ดัชนีชีวัด
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี ที่กองทุนพึงได้รับ วงเงิน 5 ล้าน
บาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ สัดส่วน 30%
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน ( A- ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย (ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up)) สัดส่วน 30%
3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Shor- term Government Bond Index) สัด
ส่วน 20%
4) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน สัดส่วน 20%

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้  STGovBond Index 20%  + ZRR6M Index 20%  + CommercialPaperA-up Index 30%  
+ Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

กองทุน 0.37% 0.33% 0.54% 0.80% 0.61% 0.95% N/A 1.20%

ดัชนีชี้วัด* 0.34% 0.31% 0.52% 0.80% 0.68% 3.18% N/A 2.68%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.38% 0.31% 0.62% 0.85% 0.59% 0.86% 1.30% N/A

ความผันผวนกองทุน 0.10% 0.10% 0.09% 0.10% 0.14% 0.18% N/A 0.10%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 0.08% 0.06% 0.08% 0.07% 0.08% 2.15% N/A 0.79%

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก
.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue 
rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่
เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



PRINCIPAL DPLUS-A

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+1 คือ1 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ สําหรับลูกที่เปิดบัญชีซื้อขายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บัญชีรับเงินค่าขายคืนของธนาคารซีไอเอ็มบี 
ไทย จะได้รับเงินค่าขายคืน ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน)

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -0.08

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 45.51

Sharpe Ratio 0.59

Alpha -0.06

Beta 1.18

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี 0 ปี 5 เดือน 26 วัน 

Yield to Maturity 2.0943

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นกู้บริษัท 39.02

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

37.06

ตั๋วแลกเงินบริษัท 12.60

เงินฝากธนาคาร 6.03

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 5.84

ตั๋วเงินคลัง 1.35

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.16

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

-2.05

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23505A

8.66

เงินฝากธนาคาร : ธนาคาร อาคาร
สงเคราะห์ : 
FDGHB240111_DPLUS

6.03

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน : 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) : CIMBT-7011213341

5.84

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23525A

5.43

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23511B

4.93

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 47.52

AA/AA(tha) 4.50

A/A(tha) 29.49

BBB/BBB(tha) 14.57

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามผู้ออก % ของ NAV

ธนาคารแห่งประเทศไทย 37.06

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 6.03

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 5.84

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 5.54

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 5.54

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

THAILAND 100.02

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.0700% 0.3210%

รวมค่าใช้จ่าย 2.6800% 0.3820%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 65 - 31 ม.ค. 66 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้
การปรับค่าธรรมเนียมการจัดการมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63 เป็นต้นไป
การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย ไม่มี ไม่มี

การรับซือคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL DPLUS-A

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

Principal Daily Income Plus Fund ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL DPLUS-X)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้

กลุ่มกองทุนรวม : Short Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

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

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

วันเริ่มต้น class วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 3 ปี 1 เดือน 25 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณศุภกร ตุลยธัญ วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564

คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร วันที่เริ่มบริหาร 1 ธันวาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)
ดัชนีชีวัด
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี ที่กองทุนพึงได้รับ วงเงิน 5 ล้าน
บาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ สัดส่วน 30%
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน ( A- ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย (ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up)) สัดส่วน 30%
3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Shor- term Government Bond Index) สัด
ส่วน 20%
4) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน สัดส่วน 20%

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้  STGovBond Index 20%  + ZRR6M Index 20%  + CommercialPaperA-up Index 30%  
+ Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

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

กองทุน 0.49% 0.41% 0.72% 1.17% 3.65% N/A N/A 3.39%

ดัชนีชี้วัด* 0.34% 0.31% 0.52% 0.80% 0.68% N/A N/A 1.31%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.38% 0.31% 0.62% 0.85% 0.59% 0.86% 1.30% N/A

ความผันผวนกองทุน 0.11% 0.11% 0.10% 0.10% 4.14% N/A N/A 3.89%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 0.08% 0.06% 0.08% 0.07% 0.08% N/A N/A 0.38%

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก
.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue 
rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่
เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



PRINCIPAL DPLUS-X

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+1 คือ1 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ สําหรับลูกที่เปิดบัญชีซื้อขายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บัญชีรับเงินค่าขายคืนของธนาคารซีไอเอ็มบี 
ไทย จะได้รับเงินค่าขายคืน ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน)

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -0.07

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 45.51

Sharpe Ratio 0.75

Alpha 2.96

Beta -4.60

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี 0 ปี 5 เดือน 26 วัน 

Yield to Maturity 2.0943

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

หุ้นกู้บริษัท 39.02

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

37.06

ตั๋วแลกเงินบริษัท 12.60

เงินฝากธนาคาร 6.03

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 5.84

ตั๋วเงินคลัง 1.35

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.16

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

-2.05

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23505A

8.66

เงินฝากธนาคาร : ธนาคาร อาคาร
สงเคราะห์ : 
FDGHB240111_DPLUS

6.03

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน : 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) : CIMBT-7011213341

5.84

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23525A

5.43

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23511B

4.93

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 47.52

AA/AA(tha) 4.50

A/A(tha) 29.49

BBB/BBB(tha) 14.57

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามผู้ออก % ของ NAV

ธนาคารแห่งประเทศไทย 37.06

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 6.03

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 5.84

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 5.54

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 5.54

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

THAILAND 100.02

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.0700% ยกเว้น

รวมค่าใช้จ่าย 2.6800% 0.0610%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 65 - 31 ม.ค. 66 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้
การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.63 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย ไม่มี ไม่มี

การรับซือคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL DPLUS-X

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



 

1.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสีย่งที่เกดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของ

ปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตรา

สารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่

น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่

อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2.      ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได้ 

แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ

ตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลีย่นแปลงที่มนัียสําคญั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสีย่งที่

กําหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

3.     ความเส่ียงทางธุรกิจ  (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit  Risk) คอื ความ

เสี่ยงที่เกดิจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการ

ดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสีย่งที่เกดิจากการที่ผูอ้อกตราสารหน้ีไม่

สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  กองทุนจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และประเมนิปัจจยัทีม่ี

ผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของตรา

สารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิกีาร

และความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

4.     ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการทีอ่ตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจาก

ปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  

แนวทางการบริหารความเสียง :  บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรฐับาล 

นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นตน้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจ

ลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

5.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่

ลงทุน เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบ

ต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบาย

ต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6. ความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิ

ต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ

กองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

(Hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

7. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่า

หลกัทรพัยพ์ื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัย์มคีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนใน

หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะกําหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความเสีย่ง และ

รายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มรีะบบที่เหมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลด

ความเสีย่งในส่วนน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีาร

เปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว 

ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 



8. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาการ

คาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ทําใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามที่

คาดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อกโดยบรษิทั หรอื

สถาบนัการเงนิที่มคีวามมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกาํหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทัง้วเิคราะหแ์ละ

ควบคุมระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

 


	1PG fund fact sheet_PRINCIPAL DPLUS (TH)
	MFFS_PRINCIPAL DPLUS_PRINCIPAL DPLUS-A_202304
	MFFS_PRINCIPAL DPLUS_PRINCIPAL DPLUS-X_202304
	ความเสี่ยง DPLUS

