หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
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บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล เดลี่ ตราสารหนี้
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(PRINCIPAL DAILY FIX)
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
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ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนตราสารหนี้ทมี่ นี โยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนี้ทงั ้ ภาครัฐและหรือเอกชนทีม่ คี ุณภาพ มีความสามารถในการ
ชําระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีส่ ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ทมี่ กี ารจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives)
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูท้ ตี่ ้องการลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ คี ุณภาพ โดยเป็ นการลงทุนทีผ่ ลู้ งทุนสามารถไถ่ถอนหรือลงทุนได้ทุกวัน
ผูล้ งทุนทีต่ ้องการโอกาสได้รบั ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจตํ่ากว่าหุน้ ได้
ผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ โดยจะได้รบั เงินคืนภายในวันที่ T+1

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผูล้ งทุนทีต่ ้องการลงทุนเฉพาะใน ตราสารหนี้ทมี่ คี ุณภาพดี สภาพคล่องสูง และมีความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาตํ่า
เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเช่นเดียวกับ กองทุนรวมตลาดเงิน

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุ นรวมนี้ไม่ได้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ ให้ต้อ งลงทุน เฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงตํ่ าเช่ นเดียวกับกองทุ นรวมตลาดเงิน
ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุ นในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องตํ่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือ
ในราคาทีเ่ หมาะสม
- ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ไม่ปกติ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีทกี่ องทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)
นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV
ตํ่ากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ตํ่า
<5%

สูง
5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า
*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุน
ย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

Credit Rating %ของ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/64 : CB21729A

N/A

20.81

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/64 : CB21708B

N/A

20.52

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/64 : CB21826A

N/A

19.63

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/63 : CB21D02A

N/A

5.85

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/64 : CB21722A

N/A

5.57

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ ในประเทศ
97.25%

GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)
A/A(tha)
BBB/BBB(tha)
unrated
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิ.ย.63 เป็ นต้นไป

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.27

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.27

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ยกเว้น

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

ยกเว้น

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ผลตอบแทนรวมของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (ThaiBMA Short-term
Government Bond Index) สัดส่วน 100%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.16%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 0.14% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 1.22% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Short Term Government Bond
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile 3ปี

Percentile

5ปี

Percentile 10ปี Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-0.13% -0.06%

95

-0.13%

95

-0.14%

95

0.48%

75

0.60%

75

1.28%

75

1.50%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั

0.16% 0.08%

25

0.16%

25

0.43%

25

4.67%

5

3.30%

5

4.45%

5

4.63%

ความผันผวนของกองทุน

0.04% 0.03%

25

0.04%

50

0.04%

50

0.16%

50

0.14%

50

0.27%

75

0.11%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

0.04% 0.03%

25

0.04%

50

0.04%

50

2.72%

95

2.37%

95

2.46%

95

2.03%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

9

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2550
ไม่กําหนด
8,000 ล้านบาท (34.11 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

PTR

0.1981

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+1 ธนาคาร CIMBT เวลา 9.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
สําหรับลูกทีเ่ ปิ ดบัญชีซ้อื ขายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บญ
ั ชีรบั เงินค่า
ขายคืนของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะได้รบั เงินค่าขายคืน ตัง้ แต่เวลา 9.30 น.
เป็ นต้นไป (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 24 กุมภาพันธ์ 2558
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 24 กุมภาพันธ์ 2558
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

10

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ดังนัน้ หากผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสีย่ งให้
กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วย
ลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทีล่ งทุน
(credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อก
ตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ย ง
ตํ่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงตํ่ าที่จ ะไม่ สามารถชํ าระหนี้ ได้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ย งปานกลางที่จะไม่ส ามารถชําระหนี้
ได้ตามกําหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่าํ กว่าน่ าลงทุน

ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB(tha) ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB

คําอธิ บาย
อันดับเครดิต สูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ต าม
กําหนด

กรณี กองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัย
ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ม ปรับตัว สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั น้ ราคาตราสารหนี้ ที่
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ําลง โดยกองทุนรวมทีม่ ีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสี่ยงจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit
Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผล
การดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสี่ยงทีเ่ กิดจากกรณีทผี่ ูอ้ อกตราสารหนี้
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้ หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้
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ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีส่ ูง
ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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