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รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL FIRMF

นโยบายการลงทุน

่ ง
ระดับความเสีย

4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตํ่า)

กองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในตั๋ ว เงิ น คลั ง พั นธบั ต รรั ฐ บาล พั นธบั ต รธนาคารแห่ ง

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ

ประเทศไทย พั นธบั ตรหรือ ตราสารแห่งหนี้ท่ีก องทุ นเพื่ อการฟื้ นฟู และพั ฒนา

วันที่จดทะเบียนกองทุน

5 สิงหาคม 2548

ระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน พั นธบัตร

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ไม่มี

หรือ ตราสารแห่งหนี้ที่ก ระทรวงการคลังเป็นผู้ อ อก ผู้รับอาวัล หรื อ ผู้ ค้ําประกั น
และหรือ ตราสาร แห่ งหนี้ที่ ได้ รับการจั ดอั นดั บความน่ าเชื่อ ถื อ ใน 4 อั นดั บแรก

อัตราแลกเปลี่ยน

(Category) จากสถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 107.10 ล้านบาท

ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้

ปัจจุบัน

กองทุนลงทุนได้

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

13.9830 บาท

.……………………………………………………………………………………

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออก

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

ตราสาร
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสาร
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ

ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

……………………………………………………………………………………

ดอกเบี้ย
นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.027%)

Mid Term General Bond

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.15% (ยกเว้น)

ประเภทกองทุนรวมตามที่

ไม่เกิน 0.81% (ปัจจุบัน 0.685%)

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

ไม่เกิน 2.12% (ปัจจุบัน 0.066%)**

ผลการดําเนินงานของกองทุน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 2.12% (ปัจจุบัน 0.778%)**

รวม ณ จุดขาย

*ข้อมูล 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม

……………………………………………………………………………………

ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
่ ระมาณการได้เท่านั้น
**เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะทีป
ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณ

้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
วันทําการซื้อ

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ

1,000 บาท

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15:00 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นตํา่

ไม่กําหนด

รับเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน
T+2 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร
SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/
KK เวลา 13.00 น.)

……………………………………………………………………………………

การไม่ได้
……………………………………………………………………………………
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

1. หุ้นกู้บริษัท 49.62%
2. พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น
อายุไม่เกิน 1 ปี 31.23%
3. พั นธบัตรรัฐบาล 15.60%
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 3.22%
5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.43%
่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)
6. สินทรัพย์อืน
-0.10%

อันดับความ
่ ถือ
น่าเชือ

% ของ
NAV

พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 43/91/65 :
CB23126A

N/A

6.81

พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/65 :
CB23216A

N/A

6.43

พั นธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่
1 : LB249A

N/A

5.52

พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 41/87/65 :
CB23112A

N/A

4.29

พั นธบัตรรัฐบาลเพื่ อการปรับโครงสร้างหนี้ ใน
N/A
4.11
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 : LB24DB
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถดู
ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th

ผลการดําเนินงาน

กองทุนนี้กระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุน
จํานวนมาก

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถดู
ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

YTD
3 เดือน
6 เดือน
FIRMF (%)
-0.50
-0.08
0.32
Benchmark (%)*
0.04
0.21
0.75
Information Ratio2
-1.40
-2.71
-2.21
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)
0.77
0.76
0.73
1
่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
-0.46
0.78
0.15
1.44
-1.47
-1.24
0.74
1.03

5 ปี1
1.15
3.15
-2.11
0.89

10 ปี1
1.94
3.83
-1.72
0.82

ตั้งแต่จด
ั ตัง
้ กองทุน1
1.95
4.45
-1.44
0.58

่ เทียบกับความเสี่ยง
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ
*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 25% (source: ThaiBMA
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) มีผลตั้งแต่วน
ั ที่ 11 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond Index 50% + MTMCorpBBBup Index 50%

2

(30 ก.ย. 2561 – 10 ก.พ. 2563)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•
•

•
•
•
•

่ นไขการลงทุน ผูล
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคูม
่ ือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงือ
้ งทุนจะ
ไม่ได้รบ
ั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
การลงทุนในหน่วยลงทุ น มิใช่การฝากเงิน และมีค วามเสี่ยงของการลงทุน ผู้ล งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้ น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล
้ งทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ
้ ือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จด
ั ทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มง
ุ่ หมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษท
ั ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ที่บริษท
ั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

รอ รับ อ ทนสารอ ลีย ชีพ
หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล ตราสารหนี พ่อ าร ลีย ชีพ
Principal Fixed Income Retirement Mutual Fund

(PRINCIPAL FIRMF)
ระดับ วาม สี่ย

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้/ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กลุ่มกองทุนรวม : Mid Term General Bond

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร noninvestment grade/unrated ไม่เกินกว่า20 % ของ NAV

นโยบาย ละ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือ
ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผ้ออก ผ้รับรอง ผ้รับอาวัล หรือผ้ค้า
ประกัน พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผ้ออก ผ้รับอาวัล หรือผ้ค้าประกัน และหรือตราสาร
แห่งหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสี่อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 5 สิงหาคม 2548

วัน ริ่มตน class

N/A

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

17 ปี 4 เดือน 11 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณศุภกร ตุลยธัญ วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ วันที่เริ่มบริหาร 24 กุมภาพันธ์ 2558

ผล ารดา นิน าน ละดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี ที่กองทุนพึงได้รับ วงเงิน 5 ล้าน
บาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ ในอัตราส่วนร้อยละ 25
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 (ThaiBMA Government Bond
Index(1-3 Year)) ในอัตราส่วนร้อยละ 50
3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นก้ที่คิดคานวณจากข้อมล Mark-toMarket ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A- ขึ้นไป) ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
(ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (A-up)(1-3Year)) ในอัตรา
ส่วนร้อยละ 25

ผล ารดา นิน านยอนหลั บบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

า ตอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั ต ัดตั

กองทุน

-0.50%

-0.08%

0.32%

-0.46%

0.78%

1.15%

1.94%

1.95%

ดัชนีชี้วัด*

0.04%

0.21%

0.75%

0.15%

1.44%

3.15%

3.83%

4.45%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-0.25%

0.17%

0.60%

-0.25%

0.60%

1.15%

1.83%

N/A

ความผันผวนกองทุน

0.77%

0.76%

0.73%

0.74%

1.03%

0.89%

0.82%

0.58%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

0.67%

0.59%

0.59%

0.64%

0.98%

2.27%

2.25%

2.02%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs Index 50% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25% + Avg12MFixed
(BBL,KBANK,SCB) 25%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL FIRMF
ารซอหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

าร าย นหนวยล ทน

Maximum Drawdown

-1.54

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั ร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

57.71
0.18

Alpha

-0.65

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+2 คือ2 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.76

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

1 ปี 6 เดือน 10 วัน

Yield to Maturity

2.0844

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

N/A

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร ัด าร

0.810%

0.685%

รวม าใช าย

2.120%

0.778%

หมายเหตุ ข้อมล 1 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียมที่ รีย

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ผออ ตราสาร 5 อันดับ ร
หลั ทรัพย ย ตามผออ

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.070%

ยกเว้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31.23

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

กระทรวงการคลัง

15.60

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.070%

ยกเว้น

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

4.47

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

3.19

บริษัท เงินติดล้อ จากัด

3.18

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับ ร

% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

หุ้นก้บริษัท

49.62

6.81

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

31.23

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23126A

พันธบัตรรัฐบาล

15.60

6.43

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน

3.22

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23216A

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

0.43
-0.10

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง
: LB249A

5.52

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23112A

4.29

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง
: LB24DB

4.11

าร ัดสรร ารล ทนตามอันดับ วามนา ช่อถอ (%)
ในประ ทศ
GOV/AAA/AAA(tha)

49.98

AA/AA(tha)

4.23

A/A(tha)

35.95

BBB/BBB(tha)

6.26

National

International

PRINCIPAL FIRMF
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมลให้ผ้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผ้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผ้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1)

ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผูอ้ อกตราสาร (business risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตรา
สาร (Credit Risk) : ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของ
ผูอ้ อกตรา สาร เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้นรวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
กรณีทผ่ี อู้ อกตรา สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบีย้ ได้ ทัง้ นี้ หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : ถือเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ ดุ ในการพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ หากผูอ้ อกตราสารประสบกับปั ญหาการ
ดําเนินงาน และการบริหารจัดการ หรือได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมตกตํ่า อาจส่งผลต่อความสามารถในการชําระ
ดอกเบีย้ หรือเงินต้นคืน บริษทั จัดการมีแนวทางการวิเคราะห์ความเสีย่ งโดยการประเมินฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการของทัง้ ผูอ้ อกตราสาร ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ ํ้าประกันก่อนการตัดสินใจลงทุน
สําหรับกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีความเสีย่ งเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสารใน ระดับตํ่า
เนื่องจากกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนทีม่ คี ุณภาพและความสามารถในการชําระดอกเบีย้ และ เงิน
ต้นสูง

2)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (market risk) :ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้
ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น
อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะลงทุนในลักษณะกระจายความเสีย่ ง (Diversification of Risk) โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ใด
หลักทรัพย์หนึ่งหรือหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากจนเกินไป รวมถึงบริษทั มีกระบวนการวิเคราะห์ ความแข็งแกร่งในการทําธุรกิจ
ของแต่ละภาคอุตสาหกรรม และแต่ละบริษทั ก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษทั มีระบบการประเมินความเสีย่ งจากปั จจัยความเสีย่ ง ต่าง ๆ เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน อัตราการเติบโตทางธุรกิจรวมถึงอัตราผลตอบแทนต่อหุน้ อัตราดอกเบีย้ และมูลค่าของตราสาร

3)

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) : ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุน
ไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้
แนวทางบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการได้กําหนดแนวทางในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องโดยมีการดํารงสัดส่วนของสินทรัพย์
สภาพคล่องของกองทุนตามหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี้ บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึง
สภาพคล่องในการเปลีย่ นมือของตราสารประเภทต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

4)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทางบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการมีกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดโดย
พิจารณาจากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจการคลังของรัฐบาล และสภาพคล่องในตลาดเงิน เป็ นต้น เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการคาดการณ์แนวโน้มการปรับตัวของอัตราดอกเบีย้ รวมถึงกระบวนการพิจารณาลงทุนให้สอดคล้องกับระยะเวลา และนโยบายการลงทุน
ของกองทุน
สําหรับกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพื่อการเลีย้ งชีพ มีความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในระดับตํ่า เนื่องจากกองทุน
จะพิจารณาลงทุนตามการคาดการณ์แนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ในกรณีทค่ี าดการณ์วา่ อัตราดอกเบีย้ มีแนวโน้มการปรับตัวเพิม่ ขึน้ กองทุนจะ
พิจารณาเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ และในทางกลับกันถ้าคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้ มีแนวโน้มการปรับตัวลดลงกองทุนจะพิจารณา
เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว

