รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล ตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Principal Fixed Income Retirement Mutual Fund
PRINCIPAL FIRMF
กองทุนตราสารหนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตั ๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่ง
หนี้ทกี่ องทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ ํ้าประกัน พันธบัตรหรือตราสาร
แห่งหนี้ทกี่ ระทรวงการคลังเป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ ํ้าประกัน และหรือตราสารแห่งหนี้ทไี่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
ในสีอ่ นั ดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุน
ลงทุนได้
ทัง้ นี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ทผี่ อู้ อกมีสทิ ธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี้ทผี่ ูถ้ อื มี
สิทธิเรียกให้ผอู้ อกชําระหนี้คนื ก่อนกําหนด (puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็ นอัตราทีผ่ นั แปรตาม
อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มกี ารกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่ ้างอิงกับปั จจัยอ้างอิง
อื่นเพิม่ เติม กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) ทีแ่ ฝงอยู่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีเ่ ป็ น Puttable/Callable เท่านัน้
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจตํ่ากว่าหุน้ ได้
- ผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ
- ผูท้ มี่ เี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน (สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ทยี่ ่นื เสียภาษี
ทัง้ ปี โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. แล้วไม่เกิน 5 แสนบาท) หรือยังใช้สทิ ธิประโยชน์ไม่เต็มที่
- ผูท้ ตี่ ้องการนําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไปหักลดหย่อนภาษี และไม่ต้องการลงทุนในหุน้
- ผูท้ ตี่ ้องการลงทุนต่อเนื่องเตรียมไว้สําหรับหลังเลิกทํางานหรือเกษียณ
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนระยะยาวอย่างน้อย 5 ปี ปฏิทนิ และอายุไม่ต่ํากว่า 55 ปี บริบูรณ์

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงตํ่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
ดังนัน้ กองทุนนี้จงึ มีความเสีย่ งสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ สี ภาพคล่องตํ่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือ
ในราคาทีเ่ หมาะสม
- ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นไม่ สามารถนํ าหน่ วยลงทุน ของกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจํ าหน่ าย จ่ าย โอน จํานํ า หรือ นํ าไปเป็ น
หลักประกัน

3

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

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครัง้ ที่ 4

N/A

9.48

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
- เงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน

N/A

6.67

พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2554

N/A

6.13

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 12

N/A

6.05

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ครัง้ ที่ 1

N/A

4.97

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ ในประเทศ
GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)

53.94%
8.56%

A/A(tha)
BBB/BBB(tha)

21.12%
9.78%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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)**

การปรับค่าธรรมเนียมการจัดการมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 ก.ค.2563 เป็ นต้นไป
การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิ.ย.63 เป็ นต้นไป

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

1.07%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ไม่เรียกเก็บ
ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี ทีก่ องทุนพึงได้รบั วงเงิน 5 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในอัตราส่วนร้อยละ 25
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทีม่ อี ายุคงเหลือตัง้ แต่ 1 ถึง
3 (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 Year)) ในอัตราส่วนร้อยละ 50
3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีหนุ้ กู้ทคี่ ดิ คํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน
(A- ขึน้ ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทีม่ อี ายุคงเหลือตัง้ แต่ 1 ถึง 3 ปี (ThaiBMA MTM Corporate Bond
Index (A-up)(1-3Year)) ในอัตราส่วนร้อยละ 25

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.93%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 0.66% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 1.19% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Mid Term General Bond
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุน
รวม
ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile 10ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

1.89%

0.94%

50

1.28%

50

1.88%

25

1.81%

75

1.76%

75

2.42%

50

2.18%

2.93%

0.63%

95

0.75%

75

2.93%

5

4.94%

5

4.30%

5

4.62%

5

4.96%

0.79%

0.39%

75

0.44%

95

0.79%

25

0.69%

50

0.66%

50

0.71%

50

0.55%

0.78%

0.16%

5

0.17%

5

0.78%

25

2.76%

95

2.69%

95

2.46%

95

2.13%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ไม่จ่าย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
5 สิงหาคม 2548
ไม่กําหนด
5,000 ล้านบาท (105.00 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
*การปรับขัน้ ตํา่ การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
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+2 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 24 กุมภาพันธ์ 2558
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 24 กุมภาพันธ์ 2558
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561
0.6196

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

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
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ 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 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 าเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะ
การเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิ บาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิต สูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด

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

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ต าม
กําหนด

กรณี กองทุ นรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ยซึ่งขึ้น กับปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุ น
ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่กจ็ ะสูงขึ้นด้วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาทีต่ ่าํ ลง โดยกองทุนรวมทีม่ ีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน (portfolio duration)
สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสีย่ งจากการดําเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (business risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออก
ตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตรา สาร
เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้นรวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกรณีทผี่ อู้ อก
ตรา สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้ หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (market risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตรา
สารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่
สูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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