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ข้อมูลกองทุน
่ ย่อ
ชือ
่ ง
ระดับความเสีย

PRINCIPAL iBALANCED
่ งปานกลางค่อนข้างสูง)
5 (เสีย

ประเภทโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน

กองทุนผสม
6 กันยายน 2556

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
การป้องกันความเสี่ยงจาก
่ น
อัตราแลกเปลีย

มี (≤79%)
ขึ้นอยู่กบ
ั ดุลยพิ นจ
ิ ของผู้จด
ั การกองทุน

Class R

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ

2,000 ล้านบาท

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ
ปัจจุบน
ั

27.18 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
่ งที่เกี่ยวข้อง
ความเสีย

12.2538 บาท
11.3708 บาท
12.2976 บาท
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
่ งจากความสามารถในการชําระหนีข
้ องผู้
2. ความเสีย
ออกตราสาร
่ งจากความผันผวนของราคาตราสาร
3. ความเสีย
่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
4. ความเสีย
่ งจากอัตราดอกเบีย
้
5. ความเสีย
่ งของประเทศทีล
่ งทุน
6. ความเสีย

นโยบายจ่ายเงินปันผล

่ งของอัตราแลกเปลีย
่ น
7. ความเสีย
8. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พิ จารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะหน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน

ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ

Moderate Allocation

ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น.
้
มูลค่าขั้นตํา่ ของการซือ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน

1,000 บาท

อัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล

1,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
วันทําการขายคืน

1 บาท
กรณีรบ
ั ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี (เฉพาะชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัต)ิ โดยค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจ
ิ ะ
่ ะบุไว้
โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามทีร
ภายใน 5 วันทําการ

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

กรณีปกติ
ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.00 น.
ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นตํ่า

ไม่กําหนด

รับเงินค่าขายคืน

T+5 นับจากวันคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT

เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)
……………………………………………………………………………………

Class D

Class C

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซง
ึ่ ตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
่ ทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF)
กึง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษท
ั จัดการ เงินฝาก และ/หรือ
่ ได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
ิ อืน
equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอน
ื่
่ ํานักงานคณะกรรมการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามทีส
ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมี
สัดส่วนการลงทุนตัง
้ แต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการ
้ อยู่กบ
ลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึน
ั การตัดสินใจของผู้จด
ั การกองทุนตามความ
่ ีจากการลงทุน และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่ อสร้างผลตอบแทนทีด
่ งที่จะเกิดขึน
้ เป็นสําคัญ
คํานึงถึงความเสีย
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภ
่ ายใต้การบริหารของ
บริษท
ั จัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน โดยห้ามกองทุน
รวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) และห้าม
กองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษท
ั จัดการ
เดียวกัน (cascade investment)
กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภ
่ ายใต้การบริหารของ
บริษท
ั จัดการ (cross investing fund) ได้ โดยมีผลตั้งแต่วน
ั ที่ 6 พ.ย.62 เป็น
ต้นไป
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 1.00%)
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 1.00%)
ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(เรียกเก็บเฉพาะกรณีขายคืนปกติ)

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
่ นไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วย
ตามเงือ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ลงทุน
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน
ื่ ใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
้ คืน
(กองทุนปลายทาง) บริษท
ั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ
หน่วยลงทุนซํา้ ซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้าน
้ คืนหน่วยลงทุนจากเงิน
บาท บริษท
ั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ
่ องทุนต้นทางกําหนดเท่านัน
ลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราทีก
้ โดยกองทุนปลายทาง
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนเพิ่ มเติมอีก เป็นต้น
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล บาลานซ์ อินคัม

30 พฤศจิกายน 2565
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
1. Unit Trust - Fixed Income – Domestic 30.28%
2. Unit Trust - Equity - Domestic 29.20%

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ผู้ดูแลผลประโยชน์

3. Unit Trust - Real Estate – Domestic 24.94%
4. Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 7.09%
5. Unit Trust – Gold 4.96%

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 1.873%)

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
นายทะเบียน

6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.67%
7. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 1.05%
8. Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar 0.79%

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ
NAV

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม : PRINCIPAL iPROP-X

24.94

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม : PRINCIPAL iFIXED-X

22.85

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ี : PRINCIPAL EEF-X

15.17

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เดลี่ อินคัม พลัส : PRINCIPAL DPLUS-X

7.42

ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน ยกเว้น)

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบน
ั 0.032%)
ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบน
ั 0.032%)
ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบน
ั 0.032%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุม
่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

9. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 0.03%

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 1.873%)
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 1.873%)

ชนิดผูล
้ งทุนกลุม
่
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.025%)***
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.025%)***
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.025%)***

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล

ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบน
ั 1.930%)***
ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบน
ั 1.930%)***

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบน
ั 1.930%)***
*ข้อมูล 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน
ื่ ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ
หลักทรัพย์
่ ๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะทีป
่ ระมาณการได้เท่านัน
***เพดานค่าใช้จ่ายอืน
้ ส่วน
่ ระมาณการได้และประมาณการไม่ได้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทัง
้ ทีป

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลด์ อินคัม : PRINCIPAL iGOLD-X
4.96
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริษท
ั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซ้อนกับ

ผลการดําเนินงาน

กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษท
ั จัดการจะเรียกเก็บ
่ องทุนต้นทางกําหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดการจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราทีก
เท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่ มเติมอีก เป็น
ต้น
……………………………………………………………………………………

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th
ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
iBALANCED-R (%)

YTD
-5.96

3 เดือน
-1.66

6 เดือน
-2.47

1 ปี1
-4.82

3 ปี1
-1.49

5 ปี1
-2.46

ตั้งแต่จัดตัง
้ กองทุน1
2.22

Benchmark (%) *

-4.50

-0.64

-1.76

-2.86

1.15

1.47

3.85

Information Ratio2

-0.37

-0.70

-0.29

-0.45

-0.57

-0.94

-0.37

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

5.92

6.95

6.08

5.84

9.37

9.13

8.15

iBALANCED-D (%)

-5.96

-1.66

-2.47

-4.82

n/a

n/a

-1.51

Benchmark (%) *

-4.50

-0.64

-1.76

-2.86

n/a

n/a

1.12

Information Ratio2

-0.37

-0.70

-0.29

-0.45

n/a

n/a

-0.55

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

5.92

6.95

6.08

5.84

n/a

n/a

7.68

iBALANCED-C (%)

-5.96

-1.66

-2.47

-4.82

-1.49

n/a

-1.91

Benchmark (%) *

-4.50

-0.64

-1.76

-2.86

1.15

n/a

1.11

Information Ratio2

-0.37

-0.70

-0.29

-0.45

-0.57

n/a

-0.72

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

5.92

6.95

6.08

5.84

9.37

n/a

7.31

่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม
2
Information Ratio: แสดงความสามารถของผูจ
้ ด
ั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง
*เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้: GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% + Gold London AM Fix plus Hedging
Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
(source: ThaiBMA, The Stock Exchange of Thailand, Bloomberg, BOT, MorningStar Direct ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
1

คําอธิบายเพิ่ มเติม
่ นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขน
้ึ เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วด
1. การเปลีย
ั มาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้
่ องทุนลงทุนบางส่วนไม่มภ
่ ัวชีว
้ ด
้ ั้งหมดเสียภาษี
ทีก
ี าระภาษี ขณะทีต
ั มาตรฐานใหม่คํานวณจากสมมติฐานตราสารหนีท
่ จัดทําโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วน
2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึง
ั ที่ 20 สิงหาคม 2562
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล บาลานซ์ อินคัม

30 พฤศจิกายน 2565

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
อัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ครั้งที่

(บาท/หน่วย)

วันปิดสมุดทะเบียน

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Class R)

ชนิดจ่ายเงินปันผล (Class D)

ครั้งที่ 1

Q2/2555

29 มิ.ย. 55

-

-

ครั้งที่ 2

Q3/2555

28 ก.ย. 55

-

-

ครั้งที่ 3

Q4/2555

28 ธ.ค. 55

-

-

ครั้งที่ 4

Q1/2556

29 มี.ค. 56

-

-

ครั้งที่ 5

Q2/2556

28 มิ.ย. 56

-

-

ครั้งที่ 6

Q3/2556

30 ก.ย. 56

-

-

ครัง
้ ที่ 7

Q4/2556

27 ธ.ค. 56

0.20

-

ครั้งที่ 8

Q1/2557

31 มี.ค. 57

0.19

-

ครั้งที่ 9

Q2/2557

30 มิ.ย. 57

0.20

-

ครั้งที่ 10

Q3/2557

30 ก.ย. 57

0.21

-

ครั้งที่ 11

Q4/2557

30 ธ.ค. 57

0.22

-

ครั้งที่ 12

Q1/2558

31 มี.ค. 58

0.21

-

ครั้งที่ 13

Q2/2558

30 มิ.ย. 58

0.22

-

ครั้งที่ 14

Q3/2558

30 ก.ย. 58

0.08

-

ครั้งที่ 15

Q4/2558

30 ธ.ค. 58

0.08

-

ครั้งที่ 16

Q1/2559

31 มี.ค. 59

0.08

ครั้งที่ 17

Q2/2559

30 มิ.ย. 59

0.08

-

ครั้งที่ 18

Q3/2559

30 ก.ย. 59

0.09

-

ครั้งที่ 19

Q4/2559

30 ธ.ค. 59

0.09

-

ครั้งที่ 20

Q1/2560

31 มี.ค. 60

0.09

-

ครั้งที่ 21

Q2/2560

30 มิ.ย. 60

0.09

-

ครั้งที่ 22

Q3/2560

29 ก.ย. 60

0.09

-

ครั้งที่ 23

Q4/2560

29 ธ.ค. 60

0.10

-

ครั้งที่ 24

Q1/2561

30 มี.ค. -61

0.11

-

ครั้งที่ 25

Q2/2561

29 มิ.ย. 61

0.11

-

ครั้งที่ 26

Q3/2561

28 ก.ย. 61

0.10

-

ครั้งที่ 27

Q4/2561

28 ธ.ค. 61

0.10

-

ครั้งที่ 28

Q1/2562

29 มี.ค. 62

0.09

-

ครั้งที่ 29

Q2/2562

28 มิ.ย. 62

0.10

-

ครั้งที่ 30

Q3/2562

30 ก.ย. 62

0.10

-

ครั้งที่ 31

Q4/2562

30 ธ.ค. 62

0.10

-

ครั้งที่ 32

Q1/2563

31 มี.ค. 63

0.05

0.05

ครั้งที่ 33

Q2/2563

30 มิ.ย. 63

0.05

0.05

ครั้งที่ 34

Q3/2563

30 ก.ย. 63

0.10

0.10

ครั้งที่ 35

Q4/2563

30 ธ.ค. 63

0.10

0.10

ครั้งที่ 36

Q1/2564

31 มี.ค. 64

0.10

0.10

ครั้งที่ 37

Q2/2564

30 มิ.ย. 64

0.10

0.10

ครั้งที่ 38

Q3/2564

30 ก.ย. 64

0.10

0.10

ครั้งที่ 39

Q4/2564

30 ธ.ค. 64

0.10

0.10

ครั้งที่ 40

Q1/2565

31 มี.ค. 65

0.10

0.10

ครั้งที่ 41

Q2/2565

30 มิ.ย. 65

0.05

0.05

ครั้งที่ 42

Q3/2565

30 ก.ย. 65

0.05

0.05

4.03

0.90

รวม

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่ มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
•

การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล
้ งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนใน

•

ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

กองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

•

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

•

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

•

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่
ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผูล
้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ทบ
ี่ ริษท
ั 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

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 บาลานซ อิน ัม
Principal Balanced Income Fund

ชนิด าย ินปันผล (PRINCIPAL
iBALANCED-D)
ระดับ วาม สี่ย

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนผสม/ Cross Investing Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Moderate Allocation

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัด
ส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบาย ละ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน
จะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ดีจากการลงทุน และคานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสาคัญ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 6 กันยายน 2556

วัน ริ่มตน class

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

นโยบาย าร าย ินปันผล

จ่าย

อาย อ ทน

2 ปี 9 เดือน 22 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565
คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ชี้วัด

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน าน ละดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ผล ารดา นิน านยอนหลั บบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั ต ัดตั

กองทุน

-5.96%

-1.66%

-2.47%

-4.82%

N/A

N/A

N/A

-1.51%

ดัชนีชี้วัด*

-4.50%

-0.64%

-1.76%

-2.86%

N/A

N/A

N/A

1.12%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-5.29%

-0.95%

-2.08%

-3.61%

-0.32%

0.05%

2.53%

N/A

ความผันผวนกองทุน

5.92%

6.95%

6.08%

5.84%

N/A

N/A

N/A

7.68%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

5.85%

6.39%

6.09%

5.77%

N/A

N/A

N/A

8.54%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% +
Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI
Index adjusted with FX hedging cost 12.5%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond Index(13 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี
FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน
ร้อยละ 25
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ในสัดส่วนร้อยละ 15
4) ดัชนี MSCI World Net TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วัน
ที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
5) ดัชนีราคาทองคา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

า ตอน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
ได้รับการรับรอง CAC
าร ารวมตอตานท ริต :
ัดอันดับ อ ทน Morningstar

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ
บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม
www.principal.th

PRINCIPAL iBALANCED-D
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ
Maximum Drawdown

-17.95

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

-0.05
-3.01

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.90

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

1.873%

รวม าใช าย

3.210%

1.930%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียมที่ รีย

125.83

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

83.80

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

1 ปี 2 เดือน

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับ ร
หลั ทรัพย ย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

UNIT TRUST

97.26

ธนาคาร

1.70

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

1.05

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.070%

1.000%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.070%

1.000%

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับ ร
% อ NAV

Unit Trust - Fixed Income - Domestic

30.28

Unit Trust - Equity - Domestic

29.20

Unit Trust - Real Estate - Domestic

24.94

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

7.09

Unit Trust - Gold

4.96

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.67

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

1.05

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar

0.79

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน

0.03

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust - Real Estate - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พรินซิเพิล จากัด : PRINCIPAL iPROP-X

24.94

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พรินซิเพิล จากัด : PRINCIPAL iFIXED-X

22.85

Unit Trust - Equity - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิ
เพิล จากัด : PRINCIPAL EEF-X

15.17

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พรินซิเพิล จากัด : PRINCIPAL DPLUS-X

7.42

Unit Trust - Gold : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด :
PRINCIPAL iGOLD-X

4.96

PRINCIPAL iBALANCED-D
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน

ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

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 บาลานซ อิน ัม
Principal Balanced Income Fund

ชนิด าย นหนวยล ทนอัตโนมัติ
(PRINCIPAL iBALANCED-R)
ระดับ วาม สี่ย

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนผสม/ Cross Investing Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Moderate Allocation

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัด
ส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบาย ละ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน
จะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ดีจากการลงทุน และคานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสาคัญ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 6 กันยายน 2556

วัน ริ่มตน class

วันที่ 6 กันยายน 2556

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

9 ปี 3 เดือน 6 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565
คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ชี้วัด

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน าน ละดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ผล ารดา นิน านยอนหลั บบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั ต ัดตั

กองทุน

-5.96%

-1.66%

-2.47%

-4.82%

-1.49%

-2.46%

N/A

2.22%

ดัชนีชี้วัด*

-4.50%

-0.64%

-1.76%

-2.86%

1.15%

1.47%

N/A

3.85%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-5.29%

-0.95%

-2.08%

-3.61%

-0.32%

0.05%

2.53%

N/A

ความผันผวนกองทุน

5.92%

6.95%

6.08%

5.84%

9.37%

9.13%

N/A

8.15%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

5.85%

6.39%

6.09%

5.77%

10.05%

8.98%

N/A

7.17%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% +
Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI
Index adjusted with FX hedging cost 12.5%

1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond Index(13 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี
FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน
ร้อยละ 25
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ในสัดส่วนร้อยละ 15
4) ดัชนี MSCI World Net TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วัน
ที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
5) ดัชนีราคาทองคา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

า ตอน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
ได้รับการรับรอง CAC
าร ารวมตอตานท ริต :
ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ
บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL iBALANCED-R
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ
Maximum Drawdown

-27.40

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

-0.18
-2.69

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.89

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

1.873%

รวม าใช าย

3.210%

1.930%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียมที่ รีย

125.83

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

83.80

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับ ร
หลั ทรัพย ย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

UNIT TRUST

97.26

ธนาคาร

1.70

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

1.05

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.070%

1.000%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.070%

1.000%

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับ ร
% อ NAV

Unit Trust - Fixed Income - Domestic

30.28

Unit Trust - Equity - Domestic

29.20

Unit Trust - Real Estate - Domestic

24.94

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

7.09

Unit Trust - Gold

4.96

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.67

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

1.05

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar

0.79

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน

0.03

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust - Real Estate - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พรินซิเพิล จากัด : PRINCIPAL iPROP-X

24.94

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พรินซิเพิล จากัด : PRINCIPAL iFIXED-X

22.85

Unit Trust - Equity - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิ
เพิล จากัด : PRINCIPAL EEF-X

15.17

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พรินซิเพิล จากัด : PRINCIPAL DPLUS-X

7.42

Unit Trust - Gold : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด :
PRINCIPAL iGOLD-X

4.96

PRINCIPAL iBALANCED-R
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน

ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

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 บาลานซ อิน ัม
Principal Balanced Income Fund

ชนิดผล ทน ลม (PRINCIPAL iBALANCEDC)
ระดับ วาม สี่ย

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนผสม/ Cross Investing Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Moderate Allocation

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัด
ส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบาย ละ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหน่วย private equity ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน
จะมีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่
ดีจากการลงทุน และคานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสาคัญ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 6 กันยายน 2556

วัน ริ่มตน class

วันที่ 28 สิงหาคม 2561

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

4 ปี 3 เดือน 28 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565
คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ชี้วัด

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน าน ละดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ผล ารดา นิน านยอนหลั บบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั ต ัดตั

กองทุน

-5.96%

-1.66%

-2.47%

-4.82%

-1.49%

N/A

N/A

-1.91%

ดัชนีชี้วัด*

-4.50%

-0.64%

-1.76%

-2.86%

1.15%

N/A

N/A

1.11%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-5.29%

-0.95%

-2.08%

-3.61%

-0.32%

0.05%

2.53%

N/A

ความผันผวนกองทุน

5.92%

6.95%

6.08%

5.84%

9.37%

N/A

N/A

7.31%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

5.85%

6.39%

6.09%

5.77%

10.05%

N/A

N/A

7.93%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15% +
Gold London AM Fix plus Hedging Cost (USD) 5% + SET PF&REIT TRI Index 12.5% + SET TRI Index 15% + FSTREI TRI
Index adjusted with FX hedging cost 12.5%

1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond Index(13 Year) ในสัดส่วนร้อยละ 40
2) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 50% + ดัชนี
FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วน
ร้อยละ 25
3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ในสัดส่วนร้อยละ 15
4) ดัชนี MSCI World Net TR ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วัน
ที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 15
5) ดัชนีราคาทองคา LBMA Gold price AM ในสกุลเงิน USD ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 5
*มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

า ตอน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
ได้รับการรับรอง CAC
าร ารวมตอตานท ริต :
ัดอันดับ อ ทน Morningstar

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ
บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL iBALANCED-C
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ
Maximum Drawdown

-21.61

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั ร ันต่า :

1.00 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 : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

125.83
-0.18

Alpha

-2.69

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.89

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

83.80

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิ้งค์) บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผล ทั้งนี้ ผู้ลง
ทุนสามารถศึกษาข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตควบการลงทุน และ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จัดทาโดยบริษัทประกันชีวิต

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับ ร
หลั ทรัพย ย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

1.873%

UNIT TRUST

97.26

รวม าใช าย

3.210%

1.930%

ธนาคาร

1.70

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

1.05

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียมที่ รีย

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

0.810%

ยกเว้น

ารรับซอ น

0.810%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

0.810%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

0.810%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับ ร
% อ NAV

Unit Trust - Fixed Income - Domestic

30.28

Unit Trust - Equity - Domestic

29.20

Unit Trust - Real Estate - Domestic

24.94

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

7.09

Unit Trust - Gold

4.96

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.67

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

1.05

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar

0.79

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน

0.03

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust - Real Estate - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พรินซิเพิล จากัด : PRINCIPAL iPROP-X

24.94

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พรินซิเพิล จากัด : PRINCIPAL iFIXED-X

22.85

Unit Trust - Equity - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิ
เพิล จากัด : PRINCIPAL EEF-X

15.17

Unit Trust - Fixed Income - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พรินซิเพิล จากัด : PRINCIPAL DPLUS-X

7.42

Unit Trust - Gold : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด :
PRINCIPAL iGOLD-X

4.96

PRINCIPAL iBALANCED-C
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1.

ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
(credit risk) คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร
เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งที่เกิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปั จจัยทีม่ ี
ผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานของตราสาร เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของตราสารที่
กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทั จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธกี ารและความถี่
ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษัทจัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน

2.

ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ร าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง
เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบีย้
เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้อง
กับ นโยบายการลงทุ นของแต่ล ะกองทุ น โดยคัด เลือกตราสารที่น่ าสนใจลงทุ น ตามปั จ จัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคํานึงถึง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินและตลาดทุนซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว

3.

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือ
ขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสีย่ งทีก่ ําหนด
ไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน

4.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอัน เป็ นผลมาจากปั จจัย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
การเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ และใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตรา
สาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ทีค่ าดการณ์ไว้

5.

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน
เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบาย
ต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

6.

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ น สกุลเงินต่างประเทศ
จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผู้
ลงทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

7.

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน
(Volatility) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน Efficient Portfolio
Management (EPM) โดย
(ก.) กรณีท่กี องทุนมีการลงทุนในหุ้นจํานวนมาก และผู้จดั การกองทุนคาดว่ามีโอกาสที่ตลาดจะปรับตัวลง กองทุนสามารถเข้าทําสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดัชนีราคาหุ้น (Short Position) แทนการลดความเสีย่ งด้วยการขายหุ้นที่ถอื ครองอยู่ ซึ่งอาจทําให้
มีผลกระทบต่อราคาหุ้นและ
ค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งหากตลาดปรับตัวลงจริง กองทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการทําธุรกรรม ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาชดเชยกับมูลค่า
หุน้ ทีป่ รับตัวลง
(ข.) กรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทุนคาดว่าตลาดหุน้ มีโอกาสทีจ่ ะปรับตัวขึน้ อย่างรวดเร็ว เกรงว่าจะซื้อหุน้ ไม่ทนั กองทุนสามารถเข้าทํา ธุรกรรมสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดัชนีราคาหุ้น (Long Position) ทําให้กองทุนได้รบั ผลตอบแทนจากการทําธุรกรรมในสัญญา ซื้อขายล่วงหน้ามาแทนการถือครองหุน้
จริง
อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งดังกล่าวอาจป้ องกันความเสีย่ งได้ไม่ทงั ้ หมด และอาจเสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่ดขี น้ึ หากตลาดไม่เคลื่อนไหวใน
ทิศทางทีค่ าดการณ์ไว้

