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ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Principal Global Investors Funds
- Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตัง้ ตาม
เกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย
Spectrum Asset Management
กองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I
Acc USD กองทุนนี้มุ่งลงทุนในตราสารบุรมิ สิทธ์ทเี่ ป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และตราสารหนี้ ซึ่งในขณะลงทุนกองทุนจะลงทุน
ในหลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็ นหลัก ซึ่งบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาและ/หรือยุโรป
กองทุนหลักสามารถลงทุน REITs ซึ่ง REITs นัน้ จะจัดตัง้ ในรูปแบบกองทุน หรือมีลกั ษณะทีเ่ ป็ น Partnership structure ทีม่ ผี ู้
ร่วมลงทุนจากหลายๆ นักลงทุน ซึ่งมีรายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และหรือ Mortgage loans โดย REITs ดังกล่าว
จะต้องมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และการลงทุนใน REITs ดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบต่อการไถ่ถอนเงินของผูล้ งทุน
กองทุนหลักอาจถือครองสินทรัพย์เพื่อสภาพคล่องเช่น เงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิกองกองทุน
โดยปกติกองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็ นหลัก สําหรับส่วนทีเ่ ป็ นสกุลเงินอื่นทีล่ งทุน กองทุนจะมีการทําการ
ป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุน (Hedging) กับสกุลดอลล่าสหรัฐ
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้
ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูท้ ตี่ ้องการการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
ผูท้ ตี่ ้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทลี่ งทุนในต่างประเทศ
โดยยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนหลักไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุน รวมนี้ล งทุน กระจุก ตัวในประเทศสหรัฐอเมริก า ผู้ลงทุน จึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต การลงทุ น
-

-

-

โดยรวมของตนเองด้วย
การเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุน ลงทุ นอันเนื่อ งมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรฐกิจ สัง คม และการเมือ งของ
ประเทศทีล่ งทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ ในแต่ ล ะขณะขึ้น อยู่ กับ ดุ ล ยพินิ จ ที่ ผู้จ ัด การกองทุ น เห็น เหมาะสม ซึ่ ง กองทุ น อาจได้ รบั ผลขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ า ที่มิไ ด้มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อ ลดความเสี่ย ง ทํ าให้กองทุ น รวมเปิ ดนี้ มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุ นรวมอื่นที่ลงทุน ในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้ อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูง
กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ที่
กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความ
เสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจ
ทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่
หลักทรัพย์ทลี่ งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบาย
ภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

ตํ่า
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)
*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุน
ย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
กรณียงั ไม่ครบ5ปี )

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีทกี่ องทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)
นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV ของกองทุนหลัก

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง fx
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Principal Global Preferred Securities Fund

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - Preferred Securities Fund I Acc USD

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Preferred Securities Fund: PGIPSIA ID

99.97

Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp

2.6

สินทรัพย์อ่นื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.86

AXA S.A. 8.60 12/15/30

2.3

HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS

2.2

Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77

1.9

Metlife Inc. 10.75 8/1/39

1.6

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็ นอัตราเฉพาะทีป่ ระมาณการได้เท่านัน้ ส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจริงเป็ นอัตราทีร่ วมทัง้ ที่
ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทมี่ กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะ
จ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ร้อยละ 1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Total Return Index Unhedged ในสกุลเงิ น USD
ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ลงทุน
ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Total Return Index Unhedged ในสกุลเงิ น USD
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่ คาํ นวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
*มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -23.04%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 7.07% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 7.14% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment
Allocation
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

2.73%

-1.25%

95

-0.02%

75

2.73%

95

5.22%

75

2.76%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั

4.56%

-0.78%

95

2.04%

50

4.56%

75

5.92%

75

5.92%

ความผันผวนของกองทุน

1.76%

1.80%

5

1.85%

25

1.76%

25

10.50%

75

7.07%

ความผันผวนของตัวชี้วดั

5.36%

6.37%

50

5.88%

50

5.36%

50

6.66%

25

6.08%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

7

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
15 มีนาคม 2561
10 เมษายน 2561
ไม่กําหนด
10.00 บาท
3,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 27.23 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณธนา เชนะกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

PTR

0.0099

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

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 50,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 50,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT
เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา
13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 10 เมษายน 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 10 เมษายน 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
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 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุน รวม หากกองทุ น รวมมีค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุน รวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการผิ ดนัดชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารที่
ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและฐานะการเงิน
ของผูอ้ อกตราสาร 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 หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทอี่ อกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนี้
ที่ออกมาก่อ นหน้ าจะมีการซื้อขายในระดับ ราคาที่ต่ําลง โดยกองทุน รวมที่มีอายุ เฉลี่ยของทรัพ ย์สิน ที่ลงทุ น (portfolio duration) สูงจะมี
โอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ตํ่ากว่า
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารทีล่ งทุนของ
กองทุนอาจมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ ้องการ
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วง
ทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
- อาจป้ องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกันความ
เสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ที่รายงาน (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 งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนลงทุน คือ Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund
Class
: I Acc USD (สําหรับผูล้ งทุนสถาบัน)
อายุโครงการ
: ไม่กําหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 22 เมษายน 2003
จดทะเบียนประเทศ
: ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทําการซื้อขาย
: ทุกวันทําการของธนาคารในประเทศไอร์แลนด์
การจ่ายปั นผล
: ไม่จ่าย
บริษทั จัดการ
: Principal Global Investors (Ireland) Limited
Sub-Investment Adviser
: Spectrum Asset Management
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
วัตถุประสงค์การลงทุน
: กองทุนมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนทีส่ อดคล้องกับการรักษาเงินต้น
จากการลงทุน
นโยบายการลงทุน
: กองทุนนี้มุ่งลงทุนในตราสารบุรมิ สิทธ์ทเี่ ป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และตราสารหนี้ ซึ่งในขณะ
ลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) เป็ นหลัก ซึ่งบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมริกา
และ/หรือยุโรป
กองทุนจะแสวงหามูลค่าเพิม่ ในการลงทุนจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ รวมถึงการวิเคราะห์
เครดิต กระบวนการการลงทุนจะมีการวิเคราะห์เชิงลึก และการกําหนด
กลยุทธ์นําไปสู่การสร้างพอร์ตการลงทุน
กองทุนหลักสามารถลงทุน REITs ซึ่ง REITs นัน้ จะจัดตัง้ ในรูปแบบกองทุน หรือมีลกั ษณะที่
เป็ น Partnership structure ทีม่ ผี รู้ ่วมลงทุนจากหลายๆนักลงทุน ซึ่งมีรายได้จากการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และหรือ Mortgage loans โดย REITs ดังกล่าวจะต้องมีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ และการลงทุนใน REITs ดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบต่อการไถ่ถอนเงินของผู้
ลงทุน
กองทุนอาถถือครองสินทรัพย์เพื่อสภาพคล่องเช่น เงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามกองทุนจะ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิกองกองทุน
โดยปกติกองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็ นหลัก สําหรับส่วนทีเ่ ป็ นสกุลเงินอื่นที่
ลงทุน กองทุนจะมีการทําการป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุน (Hedging) กับสกุลดอลลาร์
สหรัฐ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
Entry Charge
: ไม่เกิน 5.00% (ปั จจุบนั ไม่เรียกเก็บ)
Management Fee
: ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (เก็บจริง 0.40% ต่อปี )
ตัวชี้วดั (benchmark)
: ดัชนี ICE BofAML Fixed Rate Preferred Securities Index 50% และ
ดัชนี ICE BofAML US CAPital Securities Index 50%
Bloomberg ticker
: PGIPSIA ID
ISIN
: IE0032591004
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กองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัวไป
่ (Retail Fund) และเป็ นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) ภายใต้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ และ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund)
รายละเอียดของกองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master
Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่ www.principalglobal.com
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