หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล สตราทีจิค อิ นคัม ฟันด์
Principal Strategic Income Fund
PRINCIPAL SIF
(ชนิ ดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL SIF-A)

กองทุนรวมผสม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน เงินฝาก
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่ วยลงทุนของ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ETF
REITs) และกองทุ น โครงสร้า งพื้น ฐาน ตราสารที่ม ีล ัก ษณะของสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า แฝง หน่ ว ย private equity ตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทีอ่ อก
โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนดหรือให้ค วามเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุ นได้โดยความ
น่าเชือ่ ถือของตราสารหรือผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุน
ในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตัง้ แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการ
ลงทุนดังกล่าว จะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุน
อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ,
ทิศทางอัตราดอกเบีย้ และสภาวะอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และ
ปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน , ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุน
พิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสีย
ประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
ทัง้ นี้ ทัง้ ในส่วนที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ท่ตี ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non-Investment Grade) และ/หรือ ตราสารหนี้ ท่ีไ ม่ ไ ด้ร ับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ (Unrated Securities) และ/หรือ
หลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ที่ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ (Unlisted Securities) โดยเป็ น ไปตามเกณฑ์ท่ีส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรืออาจเข้าทาธุรกรรมประเภทการ
ซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศกาหนด
กลยุทธ์ในการบริ หารกองทุน
มุง่ หวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

เหมาะสาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน, ตราสารหนี้ และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์/REITs รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งของการลงทุน
ในตราสารทีล่ งทุนได้
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามู ล
ค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
เหมาะกับ ผู้ล งทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดา ที่ต้อ งการรับ รายได้จ ากส่ ว นต่ า งจากการลงทุ น ( Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม
และสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจที่ผูจ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้มคี วาม
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
อันดับความน่าเชือ่ ถือส่วนใหญ่ของกองทุน

GOV/AAA

AA,A

BBB

Non-investment grade/unrated

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

สูง

หมายเหตุ: แรเงากรณีทก่ี องทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชือ่ ถือ (credit rating)
นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ต่า

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้ องกันความเสีย่ ง fx
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ต่า

ไม่ป้องกัน

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบีย้ แปรผันตามการเปลีย่ นแปลงของเงินเฟ้ อ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554 : ILB217AX

Credit Rating %ของ NAV
N/A

11.57

หุน้ กูข้ องบริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
1/2561 ชุดที่ 3 : BAM256AX

N/A

3.22

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) - เงินฝากออมทรัพย์ - 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

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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น้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่ าเชื่อถือ
ตราสารหนี้ ในประเทศ
15.32%

GOV/AAA/AAA(tha)
AA/AA(tha)

3.00%

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

27.06%
10.93%

unrated
0.00%

5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

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

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ร้อยละ 0.50

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามเงือ่ นไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย ตามเงือ่ นไขการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

7

ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุน :
1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทีม่ อี ายุคงเหลือตัง้ แต่ 1 ถึง
3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 25
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือของผูอ้ อก
ตราสารอยูใ่ นระดับ A- ขึน้ ไป อายุ 1 ถึง 3 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 25
3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 25
4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD
(ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น เพือ่ เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อย
ละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)
ในอัตราส่วนร้อยละ 25
การปรับดัชนีชว้ี ดั เริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 ต.ค.64 เป็ นต้นไป

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -13.74%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 5.40% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 1.65% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation
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7. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

1.50%

1.70%

50

1.50%

95

1.93%

95

3.39%

50

3.64%

25

3.66%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั

2.68%

1.55%

50

2.68%

95

3.11%

95

5.41%

5

4.68%

25

4.81%

ความผันผวนของกองทุน

3.36%

3.00%

5

3.36%

5

3.55%

5

6.88%

25

5.40%

5

4.26%

ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

3.60%

3.23%

25

3.60%

5

3.79%

5

7.84%

25

6.27%

25

4.64%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.co.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

ไม่ม ี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
19 พฤษภาคม 2559
ไม่กาหนด
50,000 ล้านบาท (1,397.67 ล้านบาท)
วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
การปรับขัน้ ตา่ การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทาการแรกของสัปดาห์ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.*
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
* การปรับวันทาการขายคืนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 4 ต.ค.64 เป็นต้นไป
รายชื่อ
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 19 พฤษภาคม 2559
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 19 พฤษภาคม 2559
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 19 พฤษภาคม 2559
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 ตุลาคม 2561
0.1217
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
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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
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม /คาเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่า SD สูง แสดงว่า กองทุ น รวมมีค วามผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารทีล่ งทุน
(credit rating) ซึง่ เป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานทีผ่ า่ นมาและฐานะการเงินของผูอ้ อก
ตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คาอธิ บาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีส่ ุด มีความเสีย่ งต่าทีส่ ุดที่จะ
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสีย่ ง
ต่ามากทีจ่ ะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ า ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนด

ระดับทีน่ ่าลงทุน

ระดับทีต่ ่ากว่าน่าลงทุน

ต่ากว่า BBB ต่ากว่า BBB(tha) ต่ากว่า BBB ต่ากว่า BBB

ความเสีย่ งสูง ทีจ่ ะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด

กรณี กองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัย
ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่ นแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น
หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่อี อกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนี้ท่ี
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาทีต่ ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่ อี ายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ี portfolio duration ต่ากว่า
ความเสี่ยงจากธุรกิ จโครงสร้างพืน้ ฐาน (Business Risk)
กองทุนอาจมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนทีล่ งทุนในอุตสาหกรรมทัวไป
่ หลักทรัพย์ของธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานนี้อาจแปรผันตาม
สภาพเศรษฐกิจ, การเมือง หรือกฎเกณฑ์ทม่ี ผี ลต่อธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานเหล่านี้ การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เหล่านี้อาจได้รบั ผลกระทบ
จากปั จจัยอื่นๆ อาทิ ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ , การแข่งขันในตลาด, กฎระเบียบ ฯลฯ
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ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการบริ หารกองทุนแบบ (Management Style Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนจะเป็ นผูค้ ดั เลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน โดยการกระจายการลงทุนอาจไม่ได้สอดคล้องกับ Index ดังนัน้ ผลการดาเนินงานอาจ
เบีย่ งเบนและไม่ได้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน (Benchmark) ได้
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในบางบริษทั ทีม่ ปี ริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่า โดยเฉพาะบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าตามราคาตลาดขนาดเล็ก ดังนัน้ จึง
อาจถูกขายในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาดในปั จจุบนั หรือทยอยขายได้ในจานวนทีเ่ ล็กน้อย และอาจใช้เวลายาวนานกว่าปกติ
ความเสี่ยงที่เกิ ดจาภาวะเศรษฐกิ จโลก และภาวะตลาด (Economic Investment and Business Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในอัตราแลกเปลีย่ น และหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขายในตลาดหุน้ ทัวโลก
่
ทัง้ ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ หรือกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว และบางประเทศทีม่ รี ะบบการปกครองทีเ่ คร่งครัด ความเสีย่ งดังกล่าวครอบคลุมถึงดุลการค้า และความไม่สมดุลย์ทางการค้า และ
นโยบายทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง, ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ, กฎเกณฑ์การเพิกถอนการลงทุน, นโยบาย
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับการโอนกิจการเป็ นของรัฐ, ข้อจากัดทางการเมือง ซึง่ รวมถึงการเวนคืนภาคอสังหาริมทรัพย์, ความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้ จากการที่
ทรัพย์สนิ อาจถูกโอนเป็ นของชาติ หรือเวนคืน หรือการถูกเรียกเก็บภาษีสาหรับผูม้ รี ายได้สงู (Confiscatory taxation), ความไม่มนคงของ
ั่
เศรษฐกิจหรือการเมือง ปั จจัยเหล่านี้อาจทาให้ราคาของหลักทรัพย์ผนั ผวน และขาดสภาพคล่องได้ และส่งผลกระทบต่อกาไรและผลการ
ดาเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ ความแตกต่างของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ทัง้ ในแง่ของการเติบโตของ GDP, อัตราเงินเฟ้ อ, ค่าเงินอ่อน
ค่า ฯลฯ อีกทัง้ เศรษฐกิจนัน้ พึง่ พาการค้าข้ามประเทศจึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า, การควบคุมปริมาณการหมุนเวียนของ
สกุลเงิน, มาตรการกีดกันทางการค้า และเศรษฐกิจในบางประเทศอาจพึง่ พาบางอุตสาหกรรม จึงอาจทาให้ระดับหนี้สงู กว่าประเทศอื่น
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)
คือ ความเสีย่ งจากการผันผวนอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทีม่ สี กุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่
ระดมทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึน้ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นในช่วงเวลานัน้ ๆ
ด้วย และรายรับหรือกาไรทีไ่ ด้รบั อาจอยูใ่ นรูปสกุลเงินต่างๆ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ในกรณีทอ่ี ตั ราแลกเปลีย่ นมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ขณะทีก่ องทุนต้องชาระเงินทีล่ งทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ น Base currency ดังนัน้ กระแสเงินลงทุน,
ความเคลื่อนไหวของราคาตลาด ดังนัน้ กองทุนจึงอาจได้รบั ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการ
ลงทุนของกองทุนได้ในกรณีทก่ี องทุนใช้การ Hedging และการทาธุรกรรม อื่น ๆ เพือ่ ลด ความเสีย่ ง จากการเพิม่ ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ก็อาจ
ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง อันเกิดจากค่าใช้จ่าย และความสามารถในการคาดการณ์ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้
ของผูจ้ ดั การกองทุน
ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พ้ืนฐาน (Underlying Security) กองทุนจะลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดัง กล่าว อาจ
ทาให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทา
ธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
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ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริ ง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีคา่ TE
ต่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีต่ ่า ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี า่ สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีส่ งู
ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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