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 ดลี่ อิน ัม พลัส
Principal Daily Income Plus Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL DPLUS-A)
ระดับ วาม สี่ย

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

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร noninvestment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20 % ของ NAV

นโยบาย ละ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก
.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue
rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่
เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

วัน ริ่มตน class

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

7 ปี 9 เดือน 13 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณศุภกร ตุลยธัญ วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564

มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 กันยายน 2558

ผล ารดา นิน าน ละดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี ที่กองทุนพึงได้รับ วงเงิน 5 ล้าน
บาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ สัดส่วน 30%
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน ( A- ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย (ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up)) สัดส่วน 30%
3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Shor- term Government Bond Index) สัด
ส่วน 20%
4) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน สัดส่วน 20%

ผล ารดา นิน านยอนหลั บบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

กองทุน

0.40%

0.16%

ดัชนีชี้วัด*

0.50%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

า ตอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั ต ัดตั

0.30%

0.44%

0.62%

0.96%

N/A

1.20%

0.17%

0.28%

0.54%

1.29%

3.22%

N/A

2.77%

0.42%

0.15%

0.29%

0.46%

0.58%

0.84%

1.33%

N/A

ความผันผวนกองทุน

0.08%

0.07%

0.09%

0.08%

0.14%

0.18%

N/A

0.10%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

0.05%

0.06%

0.06%

0.04%

0.63%

2.15%

N/A

0.81%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30%
+ Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL DPLUS-A
ารซอหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

าร าย นหนวยล ทน

Maximum Drawdown

-0.08

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

38.33
0.14

Alpha

-0.66

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+1 คือ1 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.13

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

0 ปี 3 เดือน 14 วัน

Yield to Maturity

1.3670

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

N/A

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ สาหรับลูกที่เปิดบัญชีซื้อขายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บัญชีรับเงินค่าขายคืนของธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จะได้รับเงินค่าขายคืน ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน)

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร ัด าร

1.070%

0.321%

รวม าใช าย

2.680%

0.423%

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับ ร
ประ ทศ

% อ NAV

THAILAND

100.01

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 64 - 31 ม.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้
การปรับค่าธรรมเนียมการจัดการมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63 เป็นต้นไป
การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

าธรรม นียมที่ รีย

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ผออ ตราสาร 5 อันดับ ร
หลั ทรัพย ย ตามผออ

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

ไม่มี

ไม่มี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

59.27

ารรับซอ น

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

6.06

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด

4.68

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

ไม่มี

ไม่มี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

4.46

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)

4.03

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับ ร

าร ระ าย ารล ทน

% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

59.27

8.45

หุ้นกู้บริษัท

27.50

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23209A

ตั๋วแลกเงินบริษัท

5.07

8.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน

4.46

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB22D01A

ตั๋วเงินคลัง

3.04
0.51

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

0.19

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23105B

6.67

หุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคารเป็นผู้ออก
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

-0.04

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23119A

6.55

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23202B

6.54

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

65.79

AA/AA(tha)

1.55

A/A(tha)

11.37

BBB/BBB(tha)

16.69

National

International

PRINCIPAL DPLUS-A
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 ดลี่ อิน ัม พลัส
Principal Daily Income Plus Fund

ชนิดผล ทนพิ ศษ (PRINCIPAL DPLUS-X)
ระดับ วาม สี่ย

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

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร noninvestment grade/unrated ไม่เกินกว่า 20 % ของ NAV

นโยบาย ละ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก
.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue
rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่
เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

วัน ริ่มตน class

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

2 ปี 8 เดือน 22 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณศุภกร ตุลยธัญ วันที่เริ่มบริหาร 1 มิถุนายน 2564

มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 กันยายน 2558

ผล ารดา นิน าน ละดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี ที่กองทุนพึงได้รับ วงเงิน 5 ล้าน
บาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ สัดส่วน 30%
2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน ( A- ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย (ThaiBMA Commercial Paper Index (A- up)) สัดส่วน 30%
3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Shor- term Government Bond Index) สัด
ส่วน 20%
4) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน สัดส่วน 20%

ผล ารดา นิน านยอนหลั บบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

กองทุน

8.97%

0.26%

ดัชนีชี้วัด*

0.50%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

า ตอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั ต ัดตั

0.48%

9.04%

3.68%

N/A

N/A

3.65%

0.17%

0.28%

0.54%

1.29%

N/A

N/A

1.34%

0.42%

0.15%

0.29%

0.46%

0.58%

0.84%

1.33%

N/A

ความผันผวนกองทุน

7.57%

0.08%

0.10%

7.25%

4.14%

N/A

N/A

4.15%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

0.05%

0.06%

0.06%

0.04%

0.63%

N/A

N/A

0.41%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปใช้ STGovBond Index 20% + ZRR6M Index 20% + CommercialPaperA-up Index 30%
+ Avg12MFixed(BBL,KBANK,SCB) 30%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL DPLUS-X
ารซอหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

าร าย นหนวยล ทน

Maximum Drawdown

-0.07

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

38.33
0.75

Alpha

2.35

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+1 คือ1 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

-0.30

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

0 ปี 3 เดือน 14 วัน

Yield to Maturity

1.3670

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

N/A

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ สาหรับลูกที่เปิดบัญชีซื้อขายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และใช้บัญชีรับเงินค่าขายคืนของธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จะได้รับเงินค่าขายคืน ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน)

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร ัด าร

1.070%

ยกเว้น

รวม าใช าย

2.680%

0.102%

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับ ร
ประ ทศ

% อ NAV

THAILAND

100.01

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 64 - 31 ม.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้
การยกเว้นค่าธรรมเนียมนายทะเบียนมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.63 เป็นต้นไป

าธรรม นียมที่ รีย

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

ผออ ตราสาร 5 อันดับ ร
หลั ทรัพย ย ตามผออ

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

ไม่มี

ไม่มี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

59.27

ารรับซอ น

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

6.06

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด

4.68

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

ไม่มี

ไม่มี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

4.46

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)

4.03

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับ ร

าร ระ าย ารล ทน

% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

59.27

8.45

หุ้นกู้บริษัท

27.50

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23209A
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB22D01A

8.00

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23105B

6.67

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23119A

6.55

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย : CB23202B

6.54

ตั๋วแลกเงินบริษัท

5.07

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน

4.46

ตั๋วเงินคลัง

3.04

หุ้นกู้ระยะสั้นที่ธนาคารเป็นผู้ออก

0.51

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

0.19

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย)

-0.04

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

65.79

AA/AA(tha)

1.55

A/A(tha)

11.37

BBB/BBB(tha)

16.69

National

International

PRINCIPAL DPLUS-X
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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