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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ 
Principal Global Innovation Fund  
31 ตุลาคม 2565 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL GINNO 
ระดับความเส่ียง 6 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
   ประเภท Fund of Funds 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ มี 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทนุของโครงการ 101.19 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย       
 ชนดิสะสมมูลค่า 9.9751 บาท 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม 9.9751 บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงด้านตลาด      
  2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

3. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน     
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา  
   แลกเปลี่ยน  

นโยบายจ่ายเงินปนัผล พิจารณาไม่เกินปีละ 12 คร้ัง  
  (เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล) 
                                   ท้ังน้ี โปรดศึกษารายละเอียดเง่ือนไขการจ่ายเงิน  
                                   ปันผลเพ่ิมเติมในหนังสือช้ีชวนสว่นขอ้มูลโครงการ 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที ่ Global Equity 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
  ถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือ  
 ชนดิสะสมมูลค่า 1,000 บาท 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม 1 บาท 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
   ถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํา่  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV 

(ประกาศ NAV T+3*, คนืเงิน T+6 ธนาคาร 
CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ 
BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 
น.) 

*การปรับการประกาศ NAV มีผลต้ังแต่วันท่ี 25 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป 
…………………………………………………………………………………… 
 

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย   
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน  
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 1.07% (ยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน อัตราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายและรับซือ้

คืนหน่วยลงทุน 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราท่ีรวมภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 
 ในทํานองเดียวกันไว้แลว้ 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)**** 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์   
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.032%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%)**** 
นายทะเบียน   
 ชนดิสะสมมูลค่า ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)**** 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ**   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบัน 0.065%)*** 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 3.21%*** 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด   
 ชนดิสะสมมลูค่า ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 2.023%)*** 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 1.9581%)*** 
*ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ. 64 - 31 ม.ค. 65, ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวม  
 ภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด ในทํานองเดียวกนัไว้แล้ว 
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการ 
   ซื้อขายหลักทรัพย์ 
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้  

 เท่าน้ัน ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้และ 
 ประมาณการไม่ได้ 

****หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มมีผลต้ังแต่วันท่ี 10 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน  
Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 
ของบริษัทท่ีมีการทําธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนวัตกรรม  
และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ และ/หรือการบริโภค หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค และ/ 
หรือธุรกจิท่ีเกี่ยวขอ้งกบัประชากร และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/ 
หรือ ETF อื่นใดท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลีย่ใน 
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน โดย 
บริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี 
กองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ใน 
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Class A Class C 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถดู 
             ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมรับหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี  
โทร 0-2686-9595 ต้ังแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จํากัด 
44 อาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

• กองทุนท่ีลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้  

ดังน้ัน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสอืช้ีชวนใหเ้ข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเ้ป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้

เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
• เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ 

ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถอืเป็นการใหค้ําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษทัต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 60.00% 
2. Exchange Traded Fund - Equity –  
   US Dollar 39.53% 
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4.79% 
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -4.33% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ 
NAV 

LAZARD FUND MGRS GBL THEMATIC FOCUS A USD : 
LZGTAAU ID 39.53 

iShares Automation & Robotics UCITS ETF : RBOT LN 15.35 
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF : DRIV US 12.03 
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF : HEAL LN 11.24 
The Global X Millennials Thematic ETF : MILN US 9.42 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ 
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

                                                       ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 
 YTD 3 เดือน 6 เดอืน 1 ป1ี 3 ป1ี ตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ1 

GINNO-A (%) -34.31 -7.08 -11.53 -35.40 0.07 -0.07 
Benchmark (%) -19.21 -4.33 -7.32 -17.20 8.35 8.72 
Information Ratio2 -1.67 -0.90 -0.54 -1.73 -0.51 -0.59 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 29.93 26.85 30.24 28.16 22.24 23.59 
GINNO-C (%) n/a n/a n/a n/a n/a -5.72 
Benchmark (%) n/a n/a n/a n/a n/a -3.10 
Information Ratio2 n/a n/a n/a n/a n/a -1.80 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) n/a n/a n/a n/a n/a 27.89 
1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยง 
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใช้ : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15% (source: Bloomberg, BOT ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 
2565) มีผลต้ังแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กอ่นหน้าน้ันใช้ benchmark M1WO Index (THB) 50%  + M1WO index adjusted with FX hedging cost 
50% (20 กุมภาพันธ์ 2562 – 3 มกราคม 2565) 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

Principal Global Innovation Fund ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GINNO-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Fund of Funds

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) 
ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้ม
นวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีใหม่ โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุน
ละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

วันเริ่มต้น class วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 3 ปี 8 เดือน 1 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565

คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI World NETR USD Index ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% 
(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 
ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน -34.31% -7.08% -11.53% -35.40% 0.07% N/A N/A -0.07%

ดัชนีชี้วัด* -19.21% -4.33% -7.32% -17.20% 8.35% N/A N/A 8.72%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -26.51% -6.78% -11.53% -28.08% 4.03% 3.15% 3.30% N/A

ความผันผวนกองทุน 29.93% 26.85% 30.24% 28.16% 22.24% N/A N/A 23.59%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 21.21% 21.86% 22.38% 20.15% 18.51% N/A N/A 19.76%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปใช้  M1WO index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1WO Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 60.00

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 39.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4.79

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -4.33

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : LAZARD ASSET 
MANAGEMENT : LZGTAAU ID

39.53

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : BlackRock (Singapore) 
Limited : RBOT LN

15.35

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : Global X Management 
Co LLC : DRIV US

12.03

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : BlackRock (Singapore) 
Limited : HEAL LN

11.24

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : Global X Management 
Co LLC : MILN US

9.42

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

UNIT TRUST 92.49

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.04

ธนาคาร 4.79

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -4.33

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

ดูข้อมูลเพิ่มในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ *การปรับการประกาศ NAV มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -42.74

Recovering Period N/A

FX Hedging 81.11

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 100.09

Sharpe Ratio 0.08

Alpha -7.42

Beta 1.06

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.140% 1.605%

รวมค่าใช้จ่าย 6.220% 2.023%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 64 - 31 ม.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.140% 1.500%

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.140% 1.500%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Lazard Global Thematic Focus Fund (A 
Acc USD Share Class)

ISIN code : LZGTAAU ID

Bloomberg code: IE00BK6V4X71

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น

Principal Global Innovation Fund ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GINNO-C)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Fund of Funds

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) 
ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้ม
นวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีใหม่ โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุน
ละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

วันเริ่มต้น class วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 0 ปี 5 เดือน 19 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์ วันที่เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2565

คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล วันที่เริ่มบริหาร 16 มีนาคม 2565

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI World NETR USD Index ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% 
(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 
ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5.72%

ดัชนีชี้วัด* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3.10%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -26.51% -6.78% -11.53% -28.08% 4.03% 3.15% 3.30% N/A

ความผันผวนกองทุน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27.89%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.11%
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 60.00

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 39.53

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4.79

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -4.33

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : LAZARD ASSET 
MANAGEMENT : LZGTAAU ID

39.53

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : BlackRock (Singapore) 
Limited : RBOT LN

15.35

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : Global X Management 
Co LLC : DRIV US

12.03

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : BlackRock (Singapore) 
Limited : HEAL LN

11.24

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : Global X Management 
Co LLC : MILN US

9.42

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

UNIT TRUST 92.49

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.04

ธนาคาร 4.79

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -4.33

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

ดูข้อมูลเพิ่มในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ *การปรับการประกาศ NAV มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -14.73

Recovering Period N/A

FX Hedging 81.11

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 100.09

Sharpe Ratio N/A

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.140% 1.605%

รวมค่าใช้จ่าย 6.220% 1.958%

หมายเหตุ ข้อมูล ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.140% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.140% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Lazard Global Thematic Focus Fund (A 
Acc USD Share Class)

ISIN code : LZGTAAU ID

Bloomberg code: IE00BK6V4X71

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



 

1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 

สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อกําหนด

สดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและ

ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสาร

ดงักล่าว 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุนของกองทุนอาจ

มสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น 

การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วย

ลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่าง

สมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

 4.  ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่า

ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายทํากาํไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาท

กลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายทํากําไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ย

เช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ทําไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกอืบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจาก   

  อตัราแลกเปลีย่น 

- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจาก   

  การป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

- ไมป้่องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่ง

ของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจ

ไดร้บักาํไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะใช้การ

วเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 


