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กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟนัด์ 

31 สิงหาคม 2564 

ข้อมูลกองทุน 

ชื่อย่อ PRINCIPAL SIF 

ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) 

ประเภทโครงการ  กองทุนผสม 

วันที่จดทะเบียนกองทุน  19 พฤษภาคม 2559 

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ ม ี(≤79%) 

การป้องกันความเสี่ยงจาก ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทนุ 

อัตราแลกเปลี่ยน     

จ านวนเงินลงทุนของโครงการ 50,000 ล้านบาท 

จ านวนเงินลงทุนของโครงการ 1,285.21 ล้านบาท 

ปัจจุบัน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย 12.0360 บาท 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 1.  ความเสี่ยงจากธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารกองทนุแบบ  

   (Management Style Risk)  

  3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

  4. ความเสี่ยงที่เกิดจาภาวะเศรษฐกิจโลก  

     และภาวะตลาด 

5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

   ต่างประเทศ 

6. ความเสี่ยงจากการท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบียน บลจ. พรินซิเพิล จ ากัด 

ประเภทกองทุนรวมตามที่ Aggressive Allocation 

แสดงในขอ้มูลที่ใช้เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินงานของกองทุน 

รวม ณ จุดขาย  

 

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน 

วันท าการซื้อ ทกุวันท าการ ตั้งแต่เวลาเริ่มท าการ 

  ถึงเวลา 15.30 น. 

มูลค่าข้ันต ่าของการซื้อ 

ขนิดสะสมมูลค่า 1,000 บาท 

วันท าการขายคืน  ทุกวันท าการแรกของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเริ่มท า

การถึงเวลา 15.00 น.* 

(การยกเลิกการแจ้งความจ านง และส่งค าสั่งขาย

คืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า มีผลตั้งแต่วันที่  22 

สิงหาคม 2562 เปน็ต้นไป) 

มูลค่าข้ันต ่าของการขาย  ไม่ก าหนด 

ยอดคงเหลือข้ันต ่า  ไม่ก าหนด 

รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันท าการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงนิ 

T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร 

SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ 

KK เวลา 13.00 น.) 

* การปรบัวันท าการขายคืนเริ่มมีผลตั้งแต่วันท่ี 4 ต.ค.64 เป็นต้นไป 

 

 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสาร

ทางการเงิน ตราสารก่ึงหนี้ ก่ึงทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วย

ลงทุนของกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึง Exchange Traded Fund  ที่

เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ETF REITs) และกองทุน

โครงสร้างพ้ืนฐาน ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หน่วย 

private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต . และ/หรือ

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดย

ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ตามที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้

โดยความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละ

ประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว จะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูป

สกุลเงินตราต่างประเทศ ในสัดส่วน ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน 

.  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 

ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 0.50%) 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 

คา่ธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ตามเง่ือนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใด 

 ในท านองเดียวกันไว้แล้ว 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 0.801%) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.032%) 

นายทะเบียน  ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.320%) 

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ**  ไม่เกิน 3.63% (ปัจจุบัน 0.100%)*** 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ไม่เกิน 5.35% (ปจัจุบนั 1.253%)*** 

*ข้อมูล 1 พ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษธีุรกิจ

เฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกันไว้แล้ว 

**ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือ  ขาย

หลักทรัพย ์

***เพดานค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการไดเ้ท่าน้ันส่วน

ค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้และประมาณการไม่ได ้
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู 

          ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อทรพัย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่  

โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ พรินซิเพิล จ ากัด 

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เวบ็ไซต์: www.principal.th 

 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น  

ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน

จากการลงทุนได้ 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมือ่มีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้

เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตัดสินใจลงทุน 

• เอกสารฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถอืเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ 

ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการท าธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด 

1. หุ้นกู้บริษัท 44.69% 

2. Unit Trust - Real Estate – SGD 18.42% 

3. Real Estate – Domestic 16.68% 

4. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 

1 ปี 6.61% 

5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทนุ 4.14% 

6. Infrastructure Fund 2.45% 

7. พันธบัตรรัฐบาล 2.45% 

8. Real Estate - US Dollar - Singapore 

Exchange 2.17% 

9. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2.09% 

10. Unit Trust - Real Estate – HKD 0.24% 

11. สินทรัพย์อ่ืน (รายการค้างรับ/คา้งจ่าย) 0.07% 

ชื่อทรพัย์สนิและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์ 

- ลงทุน    
4.13 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/64 : 

CB21O14A 
3.89 

หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งที ่1/2561 ชุดที่ 3 : BAM256AX 
3.53 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี

เทล โกรท : CPNREIT 
3.03 

Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real 

Estate Investment Trust : AREIT   
3.02 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทั้งนี ้ผู้ลงทุนสามารถ 

             ดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที ่www.principal.th 

  ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 

  YTD  3 เดือน  6 เดือน   1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน1 

SIF (%) 1.64 1.60 4.55 1.40 2.65 3.50 3.57 

Benchmark (%)* 3.27 2.09 5.70 3.20 4.85 4.65 4.77 

Information Ratio2 -2.54 -2.58 -2.28 -1.56 -1.30 -0.72 -0.72 

Standard Deviation (%) 3.40 3.30 3.53 3.49 6.84 5.40 4.24 
1ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio:  แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง 

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช ้: GovBond 1-3Yrs NTR Index 30%  + MTMCorpA-up 1-3Yrs NTR Index 30%  + SET PF&REIT TRI Index 20%  

+ FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10%  + FSTREI TRI Index (THB) 10% (source: ThaiBMA, MorningStar Direct, BOT  

ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564) มผีลตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้เกณฑ์มาตรฐาน GovBond NTR Index 30.00% + MTMCorpBBBup  

NTR Index 30.00% + SET PF&REIT TRI Index 20.00% + FSTREI TRI Index 20.00% (16 ก.ย. 2562 – 10 ก.พ. 2563)  

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมดีข้ึนเมื่อเปรียบเทยีบตัวชี้วัดมาตรฐาน  

   เนือ่งจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษ ีขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ค านวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษ ี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสทุธิหลังหักภาษ ี(Net TRN index) ซึ่งจัดท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที ่20 สิงหาคม 2562 

**ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เปน็สิ่งยืนยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกนั ภายใต้ข้อกาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด ์
 Principal Strategic Income Fund   

PRINCIPAL SIF  
(ชนิดสะสมมลูค่า : PRINCIPAL SIF-A) 

กองทุนรวมผสม 
กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 

 

 
 

 

            

            

            

            

            

            

             

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

 

 

            

            

       

คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูส าคญั 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบัการรบัรอง CAC 

  
  
  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  
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คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 

นโยบายการลงทุน 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงนิฝาก 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยลงทุนของ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถงึ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (ETF 
REITs) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  หน่วย private equity ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ทีอ่อก
โดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชน ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศก าหนดหรอืให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได้โดยความ
น่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุน
ในหลกัทรพัย์แต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึ่งสดัส่วนการ
ลงทุนดงักล่าว จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุน
อาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่เสนอขายในต่างประเทศ  และ/หรอืที่เสนอขายในรูปสกุลเงนิตราต่างประเทศ ใน
สดัส่วนไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ , 
ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และ
ปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุน
พจิารณาวา่ การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยี
ประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไมป้่องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด้ 

ทัง้นี้ ทัง้ในส่วนที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้ร ับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  (Unrated Securities) และ/หรือ
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรอือาจเขา้ท าธุรกรรมประเภทการ
ซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (Securities Lending) ตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนด 

 

กลยทุธใ์นการบริหารกองทุน 

มุง่หวงัใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (Active Management) 
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- เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน, ตราสารหนี้ และกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย/์REITs รวมถงึกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งของการลงทุน
ในตราสารทีล่งทุนได ้

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามู ล
คา่ทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้

- เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 

กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร  

-     ผูล้งทุนทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 
 

 

 ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

- อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็หรอืสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดพีอ 
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คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

- เนื่องจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุน
หรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุน
รวมที่ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

- การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจที่ผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวม/เปิดนี้มคีวาม
เสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั 

ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

อนัดบัความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญ่ของกองทุน 
 

  
 
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา  
 หลกัทรพัย ์
  
 ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD)         
                
 *คา่SD แสดงความผนัผวนของกองทุน  
  ยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตัง้แตจ่ดัตัง้กองทุน 
  กรณียงัไม่ครบ5ปี) 

 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
การป้องกนัความเสีย่ง fx 

 

  ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 

  การกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสาร 

  (High Issuer Concentration Risk) 

 

 

 

 

 

 

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

      ต ่า  สงู 

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

      ต ่า  สงู 

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด บางส่วน ดุลยพนิิจ ไมป้่องกนั 

      ต ่า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

           

หมายเหตุ: แรเงากรณีทีก่องทุนต่างประเทศลงทุนในอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (credit rating) 
นัน้เกนิกวา่ 20% ของ NAV 
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ช่ือทรพัยสิ์น Credit Rating %ของ NAV 

พนัธบตัรรฐับาลประเภทอตัราดอกเบีย้แปรผนัตามการเปลีย่นแปลงของเงนิเฟ้อ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 : ILB217AX    
  

N/A 11.57 

หุน้กูข้องบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่
1/2561 ชุดที ่3 : BAM256AX 

N/A 3.22 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) - เงนิฝากออมทรพัย ์- ลงทุน N/A 3.15 

Unit Trust - Real Estate - SGD : Capital Mall Trust : CICT SP N/A 3.05 

Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real Estate Investment Trust : 
AREIT 

N/A 3.01 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 
 

หมายเหตุ : ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ทัง้นี้คุณสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัไดท้ี ่www.principal.th 

ช่ือทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
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น ้าหนักการลงทุนตามอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

หมายเหตุ : ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ทัง้นี้คุณสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัไดท้ี ่www.principal.th 

10.93%

27.06%

3.00%

15.32%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%
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BBB/BBB(tha)

A/A(tha)

AA/AA(tha)

GOV/AAA/AAA(tha)

ตราสารหน้ีในประเทศ
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รายการ สงูสดุไม่เกิน ปัจจบุนั 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 รอ้ยละ 0.50 

คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ตามเงือ่นไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 
ตามเงือ่นไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย 
ลงทุน 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
 

หมายเหตุ: คา่ธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 

ค่าธรรมเนียม 

 *คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะไดร้บั 
ดงันัน้ คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูถ้ือหน่วย (% ของมลูค่าซ้ือขาย) 
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4. ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation) คือ 5.40% ต่อปี 
*กรณีกองทุนจดัตัง้ไมค่รบ  5 ปี จะแสดงคา่ทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

 

2. ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน :  
1) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทีม่อีายคุงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 

3 ปี ในอตัราสว่นรอ้ยละ 25 
2) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อก

ตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึน้ไป อาย ุ1 ถงึ 3 ปี ในอตัราสว่นรอ้ยละ 25 
3) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

(PF&REIT) ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในอตัราสว่นรอ้ยละ 25 
4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงนิ SGD 

(ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพือ่เทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ย
ละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัคา่สกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15) 
ในอตัราสว่นรอ้ยละ 25          

การปรบัดชันีชีว้ดัเริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่4 ต.ค.64 เป็นตน้ไป 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

1. แบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต * 

6. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จดุขาย คือ Aggressive Allocation 

5. ความผนัผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดชันีช้ีวดั (Tracking Error : TE)  คือ 1.65% ต่อปี 

3. กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คือ -13.74% 
     *กรณีกองทุนจดัตัง้ไมค่รบ  5 ปี จะแสดงคา่ทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
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7. ผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

กองทุน YTD 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1ปี Percentile 3ปี Percentile 5ปี Percentile 
ตัง้แต่จดัตัง้

กองทุน 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 1.50% 1.70% 50 1.50% 95 1.93% 95 3.39% 50 3.64% 25 3.66% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 2.68% 1.55% 50 2.68% 95 3.11% 95 5.41% 5 4.68% 25 4.81% 

ความผนัผวนของกองทุน 3.36% 3.00% 5 3.36% 5 3.55% 5 6.88% 25 5.40% 5 4.26% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 3.60% 3.23% 25 3.60% 5 3.79% 5 7.84% 25 6.27% 25 4.64% 

*เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 คุณสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัไดท้ี ่www.principal.th 
 ผลตอบแทนทีม่อีายุเกนิหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

 

 

http://www.cimb-principal.co.th/
http://www.principal.th/
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน์ 
วนัท่ีจดทะเบียน 
อายโุครงการ 
จ านวนเงินลงทุนของโครงการ 

ไมม่ ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
19 พฤษภาคม 2559 
ไมก่ าหนด 
50,000 ลา้นบาท (1,397.67 ลา้นบาท) 

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วนัท าการซ้ือหน่วยลงทุน  :  
ทุกวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้แรก    :  1,000 บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ของการซ้ือครัง้ถดัไป  :  1,000 บาท 
การปรบัขัน้ต า่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่17 ส.ค.63 เป็นตน้ไป 
วนัท าการขายคืนหน่วยลงทุน: 
ทุกวนัท าการแรกของสปัดาหต์ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.* 
มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไมก่ าหนด    
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไมก่ าหนด    
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการ (ประกาศ NAV T+1, 
คนืเงนิ T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ 
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.) 
คุณสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี ่www.principal.th 
* การปรบัวนัท าการขายคนืเริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่4 ต.ค.64 เป็นตน้ไป 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

 

รายช่ือ  วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
คุณศุภกร ตุลยธญั  วนัทีเ่ริม่บรหิาร 1 มถิุนายน 2564 
คุณวสุชนม ์ ทรายแกว้   วนัทีเ่ริม่บรหิาร 19 พฤษภาคม 2559 
คุณปณิธ ิจติรโีภชน์                      วนัทีเ่ริม่บรหิาร 29 พฤศจกิายน 2560 
คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล              วนัทีเ่ริม่บรหิาร 17 กนัยายน 2562 
คุณธนา เชนะกุล                          วนัทีเ่ริม่บรหิาร 17 เมษายน 2561  
คุณชนยักานต ์ สวสัดฤิกษ์  วนัทีเ่ริม่บรหิาร 19 พฤษภาคม 2559  
คุณวริยิา โภไคศวรรย ์       วนัทีเ่ริม่บรหิาร 2 พฤษภาคม 2560 
คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ  วนัทีเ่ริม่บรหิาร 19 พฤษภาคม 2559 
คุณวรุณ ทรพัยท์วกีุล                    วนัทีเ่ริม่บรหิาร 2 พฤษภาคม 2561 
คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล            วนัทีเ่ริม่บรหิาร 29 ตุลาคม 2561 

PTR 0.1217 
กรณีกองทุนรวมทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงคา่ทีเ่กดิขึน้จรงิในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่
จดทะเบยีนถงึวนัทีร่ายงาน 

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ติดต่อสอบถามรบัหนังสือช้ีชวน 
ร้องเรียน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
ทีอ่ยู ่: ทีอ่ยู ่44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน    

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

 

http://www.principal.th/
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 แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์    :  0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 
Website     :  www.principal.th 

ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไดท้ี ่www.principal.th 

 
 
  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จ านวน 

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

ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้                   
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 แลว้ดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นหรอืลดลงจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ งพจิารณาได้จากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 

ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารทีล่งทุน 
(credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อก
ตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดงัต่อไปนี้ 
 

ระดบัการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธิบาย 

ระดบัทีน่่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสูงทีสุ่ด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ดที่จะ
ไมส่ามารถช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืว่า มคีวามเสีย่ง
ต ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 

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

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถช าระหนี้
ไดต้ามก าหนด 

ระดบัทีต่ ่ากวา่น่าลงทุน ต ่ากวา่ BBB ต ่ากวา่ BBB(tha) ต ่ากวา่ BBB ต ่ากวา่ BBB 
ความเสีย่งสูง ทีจ่ะไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม
ก าหนด 

 
กรณีกองทุนรวมตราสารหน้ี เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยซึ่งขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจยั
ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ 
หากอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงนิมแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึ้น อตัราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนี้ที่
ออกมาก่อนหน้าจะมกีารซื้อขายในระดบัราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิทีล่งทุน (portfolio duration) สงูจะมโีอกาส
เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทุนรวมทีม่ ีportfolio duration ต ่ากวา่ 

ความเส่ียงจากธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐาน (Business Risk) 

กองทุนอาจมกีารกระจายการลงทุนน้อยกวา่กองทุนทีล่งทุนในอุตสาหกรรมทัว่ไป หลกัทรพัยข์องธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานนี้อาจแปรผนัตาม
สภาพเศรษฐกจิ, การเมอืง หรอืกฎเกณฑท์ีม่ผีลต่อธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานเหล่านี้ การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเหล่านี้อาจไดร้บัผลกระทบ
จากปัจจยัอื่นๆ อาท ิตน้ทุนทีส่งูขึน้, การแขง่ขนัในตลาด, กฎระเบยีบ ฯลฯ 

 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /ค าเตือน 
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ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารกองทุนแบบ (Management Style Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นผูค้ดัเลอืกหลกัทรพัยเ์พื่อลงทุน โดยการกระจายการลงทุนอาจไมไ่ดส้อดคลอ้งกบั Index ดงันัน้ผลการด าเนินงานอาจ
เบีย่งเบนและไมไ่ดส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตราฐาน (Benchmark) ได ้

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในบางบรษิทัทีม่ปีรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยต์ ่า โดยเฉพาะบรษิทัทีม่มีลูคา่ตามราคาตลาดขนาดเลก็ ดงันัน้ จงึ
อาจถูกขายในราคาทีต่ ่ากวา่ราคาตลาดในปัจจุบนั หรอืทยอยขายไดใ้นจ านวนทีเ่ลก็น้อย และอาจใชเ้วลายาวนานกวา่ปกติ 

ความเส่ียงท่ีเกิดจาภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะตลาด (Economic Investment  and Business Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในอตัราแลกเปลีย่น และหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดหุน้ทัว่โลก ทัง้ในกลุ่มประเทศเกดิใหม ่หรอืกลุ่มประเทศที่
พฒันาแลว้ และบางประเทศทีม่รีะบบการปกครองทีเ่ครง่ครดั ความเสีย่งดงักล่าวครอบคลุมถงึดุลการคา้ และความไมส่มดุลยท์างการคา้ และ
นโยบายทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วเนื่อง, ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ, กฎเกณฑก์ารเพกิถอนการลงทุน, นโยบาย
ภาครฐัทีเ่กีย่วกบัการโอนกจิการเป็นของรฐั, ขอ้จ ากดัทางการเมอืง ซึง่รวมถงึการเวนคนืภาคอสงัหารมิทรพัย์, ความเสีย่งทีส่งูขึน้จากการที่
ทรพัยส์นิอาจถูกโอนเป็นของชาต ิหรอืเวนคนื หรอืการถูกเรยีกเกบ็ภาษสี าหรบัผูม้รีายไดส้งู (Confiscatory taxation), ความไมม่ัน่คงของ
เศรษฐกจิหรอืการเมอืง ปัจจยัเหล่านี้อาจท าใหร้าคาของหลกัทรพัยผ์นัผวน และขาดสภาพคล่องได ้และส่งผลกระทบต่อก าไรและผลการ
ด าเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ ความแตกต่างของเศรษฐกจิในแต่ละประเทศ ทัง้ในแงข่องการเตบิโตของ GDP, อตัราเงนิเฟ้อ, คา่เงนิอ่อน
คา่ ฯลฯ อกีทัง้ เศรษฐกจินัน้พึง่พาการคา้ขา้มประเทศจงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการกดีกนัทางการคา้, การควบคุมปรมิาณการหมนุเวยีนของ
สกุลเงนิ, มาตรการกดีกนัทางการคา้ และเศรษฐกจิในบางประเทศอาจพึง่พาบางอุตสาหกรรม จงึอาจท าใหร้ะดบัหนี้สงูกวา่ประเทศอื่น 

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)  

คอื ความเสีย่งจากการผนัผวนอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างไปจากสกุลเงนิที่
ระดมทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าวจะขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นในชว่งเวลานัน้ ๆ 
ดว้ย  และรายรบัหรอืก าไรทีไ่ดร้บัอาจอยูใ่นรปูสกุลเงนิต่างๆ ดว้ยเชน่กนั ดงันัน้ในกรณีทีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวน กจ็ะสง่ผลกระทบ
ต่อมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนได ้ขณะทีก่องทุนตอ้งช าระเงนิทีล่งทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น Base currency ดงันัน้ กระแสเงนิลงทุน, 
ความเคลื่อนไหวของราคาตลาด ดงันัน้กองทุนจงึอาจไดร้บัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและอาจมผีลกระทบในทางลบต่อมลูคา่การ
ลงทุนของกองทุนไดใ้นกรณีทีก่องทุนใชก้าร Hedging และการท าธุรกรรม อื่น ๆ เพือ่ลด ความเสีย่ง จากการเพิม่ขึน้อตัราดอกเบีย้ กอ็าจ 
ส่งผลใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง อนัเกดิจากคา่ใชจ้่าย และความสามารถในการคาดการณ์ การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้
ของผูจ้ดัการกองทุน 

ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าดงักล่าวยอ่มท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ื้นฐาน (Underlying Security)    กองทุนจะลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งเท่านัน้ ทัง้นี้ การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจ
ท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้
อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าวกองทุนจะท า
ธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย์ 
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ผลขาดทุนสูงสดุท่ีเกิดขึน้จริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสุดทีเ่กดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี นบัแต่วนัทีร่ายงาน (หรอืต้ังแต่จดัต้ัง
กองทุนรวมกรณียงัไมค่รบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารค านวณดงันี้  

 

 

 

 

 

ค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่มวีธิกีารค านวณเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุนวา่ดว้ยมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยคา่ SD ของกองทุนรวมยอ้นหลงั
เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีร่ายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

ค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีช้ีวดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของสว่นต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชี้วดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชีว้ดัของกองทุนรวมวา่มกีารเบีย่งเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัมากน้อยเพยีงใด เชน่ หากกองทุนรวมมคีา่ TE 
ต ่า แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนมกีารเบีย่งเบนออกไปจากดชันีชี้วดัในอตัราทีต่ ่า ดงันัน้ กองทุนรวมจงึมปีระสทิธภิาพในการ
เลยีนแบบดชันีอา้งองิ ในขณะทีก่องทุนรวมทีม่คีา่สงู แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีารเบีย่งเบนออกจากดชันีชี้วดัในอตัราทีส่งู 
ดงันั้น โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจ็ะลดน้อยลง เป็นตน้ 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นคา่ทีแ่สดงเพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุน และชว่ยสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนไดด้ี
ยิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูคา่ทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงในตาราง 
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