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Principal Global Cloud Computing Fund 

30 April 2023 

Fund Features 
Fund Name (short) PRINCIPAL GCLOUD 

Risk Level 7 (High Risk) 
Fund Type  Equity Fund, Feeder Fund, Sector Fund 
Inception Date 12 October 2020 

Foreign Investment Policy Yes 
Foreign exchange rate  According to the discretion  
Policy of fund manager  

Registered fund size 5,000 MTHB 
Net Asset Value 1,141.04 MTHB 
Net Asset Value Per Unit   

 GCLOUD-A 5.2343 THB 
Risk Involve 1. Market Risk 2. Country Risk 
  3. Liquidity Risk 4. Currency Risk 

   5. Derivatives Risk 6. Structured Note   
                                                             Risk 

Dividend Policy None 

Trustee Kasikorn Bank PLC. 
Registrar Principal Asset Management Co., LTD. 
AIMC Category Global Equity 

…………………………………………………………………………………… 

Purchase/ Redemption 
Subscription Period Every business day from bank business 

hours to 3.30 pm 
Minimum Subscription 1,000 THB 
Redemption Period  Every business day from bank business 

hours to 3.00 pm 
Minimum Redemption Not defined 
Minimum Balance  Not defined 

Redemption Policy  Within 5 business days from NAV 
calculation date (NAV announce T+2, 
Settlement T+6, CIMBT at 11.30 a.m., 

SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ 
KK at 1.00 p.m.) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Fees to Unitholder (% of Trading Value)* 
Front-end fee  
 GCLOUD-A  Not more than 2.14% (Currently 1.50%) 
Back-end fee  
 GCLOUD-A  Not more than 1.07% (Waived) 
Switching Fee According to the conditions of sale and redemption 

of investment units 
*Fee included VAT. 

…………………………………………………………………………………… 

 
Fund Fee (% of NAV)* 
Management Fee  
 GCLOUD-A  Not more than 2.14% p.a. (Currently 1.605%) 
Trustee Fee  
 GCLOUD-A  Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.032%) 
Registrar Fee  
 GCLOUD-A  Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.321%) 

Other Expense**  
 GCLOUD-A  Not more than 3.21% p.a. (Currently 0.023%)***  
Total Expense(TER)  
 GCLOUD-A Not more than 6.22% p.a. (Currently 1.981%)*** 
*as of 1 Oct’21 – 30 Sep’22, Fee included VAT. 
**Excluding Brokerage Fee 

***Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the expenses 
that can only be estimated, while actual expenses are included both 
estimated and unestimated. 

…………………………………………………………………………………… 

 
 

Investment Policy 
The fund has a policy to invest in only one foreign mutual fund which 
is WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (master fund) share 

class USD Acc on average in an accounting year of not less than 80% 
of net asset value of the fund (feeder fund) listed on the London 
Stock Exchange, United Kingdom (UK).The fund is managed by 

WisdomTree Management Ltd. 
WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (master fund) share class 
USD Acc is passive management. It invests in equity securities which 

representing securities that make up the underlying index. 

Class A                                       This fund is concentrated in technology sector. 
                                      Therefore, Investors may lose a lot of money. 
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   Fund Performance VS Benchmark 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *Past performance of the fund is not a guarantee for future performance. 
     Remark: Data as of 30 April 2023. The investors can verify daily asset  
                      value at www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asset Allocation 

 
 

Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays  
(except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries. 

Principal Asset Management Company Limited 
44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.th 

 

 
• Master fund has concentrated investments in the technology sector which are exposed to risks from changing consumer behavior and the trend 

of the goods. Therefore, if there are negative factors that affect the investment, investors may lose a lot of money and there may be higher risk 
and price volatility than general funds which have many industry diversifications. 

• This mutual fund invests mainly in the United States. Investors should be advised to consider the diversification of their overall portfolios as well. 
• Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than the 

initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment objectives of 
investors and investors accept the risk that may arise from the investment. 

• In an unusual situation unitholders may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the period 
that specified in the prospectus. 

• Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future reference and 
when in doubt, please contact the selling agent before investing. 

• Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision. 
• This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any person to 

purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice regarding any 
transaction involving the investment products of the companies mentioned herein. 

 
 

 

Top 5 Holding 

1. Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 
    97.72% 
2. Savings account 3.50%  
3. Other Assets/liability -1.22% 

Securities % of NAV 
WISDOMTREE ISSUER CLOUD COMPUTING UCT  
ETF USD : WCLD LN 

79.18 

WISDOMTREE TR CLOUD COMPUTNG : WCLD US 18.54 

Other Assets/liability   -1.22 
Remark :  Data as of 30 April 2023. The investors can verify daily asset   

  value  at www.principal.th 
 
 

 
                     Fund Performance 

   YTD   3M   6M    1Y1    3Y1               5Y1 Since Inception1 

GCLOUD-A (%) 4.20 -7.87 -8.70 -29.22 n/a n/a -22.48 
Benchmark (%)* 5.28 -7.25 -6.00 -23.89 n/a n/a -18.88 
Information Ratio2 -0.19 -0.16 -0.31 -0.29 n/a n/a -0.20 
Standard Deviation (%) 34.56 34.82 42.94 48.93 n/a n/a 41.97 
 1Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year 
 2Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk 
*Benchmark : EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85%  + EMCLOUDN Index (THB) 15% (source: Bloomberg as of 30 April 2023) 
effective from 4 January 2022 onwards before that using benchmark EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 50%  + EMCLOUDN Index 
(THB) 50%  (12 October 2020 – 3 January 2022) 
 **Past performance of the fund is not a guarantee for future performance 

http://www.principal.th/


หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติง

Principal Global Cloud Computing Fund ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GCLOUD-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund, Sector Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 
WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน  USD Acc ซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange), ประเทศสหราชอาณาจักร (UK)ซึ่งบริหารและจัดการโดย 
WisdomTree Management Ltd. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน 
กองทุนหลัก จะบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่
เป็นส่วนประกอบ หรือเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง
ดัชนี BVP NASDAQ Emerging Cloud Index (ดัชนีอ้างอิง) ออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามผลตอบ
แทนของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดใหม่ (Emerging Public Companies) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือจัดหา
ซอฟต์แวร์และให้บริการเกี่ยวกับระบบคลาวด์ให้กับลูกค้าเป็นหลัก (Emerging Cloud Company) ตามที่กําหนด
โดย Bessemer Venture Partners (BVP)(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบ
แทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
ดัชนีชี้วัด (Passive Management/ Index Tracking)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยใน
รอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 12 ตุลาคม 2563

วันเริ่มต้น class วันที่ 12 ตุลาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 2 ปี 6 เดือน 7 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 12 ตุลาคม 2563

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 12 ตุลาคม 2563

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี BVP NASDAQ Emerging Cloud NTR ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 
100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบ
แทน 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 4.20% -7.87% -8.70% -29.22% N/A N/A N/A -22.48%

ดัชนีชี้วัด* 5.28% -7.25% -6.00% -23.89% N/A N/A N/A -18.88%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 13.25% -0.22% 6.25% -15.35% 1.48% 2.23% N/A N/A

ความผันผวนกองทุน 34.56% 34.82% 42.94% 48.93% N/A N/A N/A 41.97%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 36.42% 36.44% 45.50% 50.74% N/A N/A N/A 44.46%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้  EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 85%  + EMCLOUDN Index (THB) 
15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 97.72

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.50

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -1.22

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

C3.Ai Inc-A 1.99

Squarespace Inc - Class A 1.93

Asana Inc - Cl A 1.91

Yext Inc 1.91

Momentive Global Inc 1.81

ที่มา: WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF - USD Acc 31 มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information Technology 88.51

WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF - USD Acc 5.09

Health Care 2.71

Communication Services 2.66

Consumer Discretionary 1.02

ที่มา: WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF - USD Acc 31 มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

UNITED STATES 93.18

ISRAEL 3.30

THAILAND 2.28

CANADA 1.23

UNITED KINGDOM 0.00

ที่มา: WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF - USD Acc 31 มีนาคม 2566

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+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -64.93

Recovering Period N/A

FX Hedging 93.57

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 10.19

Sharpe Ratio -0.60

Alpha -4.54

Beta 0.95

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400% 1.6050%

รวมค่าใช้จ่าย 6.2200% 1.9810%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% 1.5000%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% 1.5000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF 
- USD Acc

ISIN code : IE00BJGWQN72

Bloomberg code: WCLD LN

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) :  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 

สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

      แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อ

กําหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐาน

และศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตรา

สารดงักล่าว 

2.   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :  

เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนไดล้งทุนไว้ได้ เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารที่กองทุนลงทุนมี

สภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

WisdomTree Management Ltd.ซึ่ ง เ ป็นบริษัทจัดการโดยมี Irish Life Investment Managers เ ป็นผู้บ ริหารกองทุน WisdomTree Cloud 

Computing UCITs ETF (กองทุนหลกั) จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3.   ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :   

เน่ืองจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือ

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

      แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนไดม้กีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุน

อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4. ความเส่ียงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) :  

การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูคา่ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขาย

ทํากําไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายทํากําไรในช่วงทีบ่าท

อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครือ่งมอืสําคญัในการบรหิารความ

เสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ทําไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/ หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนัความเสีย่ง

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 

- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่ง

ของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจ

ไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะใชก้าร

วเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

5.   ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) : 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกวา่หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าดงักลา่วย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะกาํหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหม้ี

ระบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี และในกรณีทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 



กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความ

เสีย่งดงักล่าว อาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุน

คาดการณ์ไว ้อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักลา่ว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วกองทุนจะ

ทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

6.    ความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ทําให้

ไดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีสว่นใหญ่ไมส่ามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงทีอ่อกโดยบรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คงสงู และ

กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักลา่วกอ่นครบกําหนดอายุตราสารเมื่อรอ้งขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคมุระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนั

ผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั:  

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน  

ราคาตลาดของตราสารทุนอาจขึน้หรอืลงอย่างรวดเรว็ มูลค่าของหลกัทรพัย์อาจลดลงได้จากสาเหตุหลายประการ เช่นจากผูอ้อกหลกัทรพัย์โดยตรง 

สภาวะตลาดโดยทัว่ไป สภาวะเศรษฐกจิที่ไม่พงึประสงค ์การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ หรอือตัราแลกเปลีย่นของสกุลเงนิที่เป็นไปในทศิทางตรง

ขา้ม ความเชื่อมัน่ของนักลงทุนโดยทัว่ไป ซึง่กองทุนยงัคงเปิดรบัคําสัง่ซื้อ และมกีารเพิม่เตมิหลกัทรพัยท์ีล่งทุนภายใตส้ภาวะตลาดทีแ่ตกต่างกนัแมใ้น

สภาวะตลาดทีผู่จ้ดัการกองทุนจะมองวา่ไม่เอื้ออํานวยต่อการลงทุนในตราสารทุน โดยทัว่ไปหุน้จะแบ่งเป็น   4 ประเภทไดแ้ก่ หุน้ขนาดใหญ่ (large-cap) 

ขนาดกลาง (mid-cap) ขนาดเลก็ (small-cap) และขนาดเลก็มาก (micro-cap) หากกองทุนลงทุนเป็นหลกัในประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นหลกัอาจมี

ความเสีย่งใหผ้ลการดาํเนินงานต่ํากว่ากองทุนทีล่งทุนในหุน้ประเภทอื่นหรอืลงทุนในหลายๆประเภท 

ความเสีย่งจากปัจจยัดา้นตลาด 

ราคาซื้อขายหลกัทรพัยม์คีวามผนัผวนไดจ้ากปัจจยัหลายประการ บางครัง้รวดเรว็หรอืไม่อาจคาดเดาได ้ปัจจยัเหล่าน้ีรวมถงึเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบ

ต่อตลาดโดยรวม หรือเฉพาะตลาดบางกลุ่ม เช่นการพฒันาของการเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ออกบางราย มูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนจะมคีวามผนัผวนตามปัจจยัเหล่าน้ี ซึง่อาจส่งผลเสยีต่อผลการดาํเนินงานของกองทุน ทําใหผู้ล้งทุนอาจขาดทุนในระยะสัน้หรอื

ระยะยาว 

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

ในกรณีที่ส่วนประกอบของดชันีอยู่ในสกุลเงนิอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงนิพืน้ฐาน หรอืสกุลเงนิของชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุน (Share Class) ดงันัน้ กองทุนจะมี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายจากการรบัเงนิลงทุน ซึ่งอาจได้รบัผลกระทบในทางลบ หรือทางบวกจากความผันผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นในสกุลเงนิต่างๆ 

หากเงนิสกุลเงนิอา้งองิของผูล้งทุนแตกต่างจากสกุลเงนิพืน้ฐานของกองทุน หรอืตามชนิดหน่วยลงทุนเคลื่อนไหวในทศิทางทีไ่ม่พงึประสงค ์อาจส่งผลให้

ผลตอบแทนลดลง และสญูเสยีเงนิลงทุน 

กองทุนอาจป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยใชฟ้อรเ์วริด์ หรอืสวอปเพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งดงักลา่ว 

ความเสีย่งของการลงทุนในบางอุตสาหกรรม (Sectorial Investment Risk) 

หากกองทุนลงทุนส่วนใหญ่ในหลกัทรพัยข์องบรษิทักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรอืบางอุตสาหกรรม จะมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์หรอืเงื่อนไข

ที่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมนั ้น ซึ่งกองทุนอาจลงทุนส่วนใหญ่ในบางภาคส่วน เช่น ภาคการบริโภค (Consumer Discretionary Sector)  

ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Sector) ภาควสัดุอุปกรณ์ (Material Sector) และภาคเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Sector) ซึ่งภาค

ส่วนต่างๆ มแีนวโน้มทีม่สีดัส่วนทีค่่อนขา้งมากในดชันี 

    ความเสีย่งของภาคอุตสาหกรรม (Industrial Sector Risk) 

ภาคส่วนน้ีอาจได้รบัผลกระทบอย่างมนัียสําคญัจากปัจจยัหลายอย่าง จากการเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิทัว่โลก อุปสงค์และอุปทานต่อผลติภณัฑ์และ

บรกิารบางประเภท การพฒันาทางด้านเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ การพฒันาทางการเมอืงและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ปัญหาสิง่แวดล้อม และภาษีและ

นโยบายและการกํากบัดูแลของรฐับาล 

    ความเสีย่งของภาคเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Sector Risk) 

ภาคส่วนน้ีอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมนัียสาํคญัจากอุปสงคแ์ละอุปทานสาํหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ฉพาะเจาะจง การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีและการ

ควบคุมของทางรฐับาล ความทา้ทายทีบ่รษิทัในภาคเทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งเผชญิ ไดแ้ก่ ปัญหาทางดา้นกระแสเงนิสดเน่ืองจากมความจําเป็นในการ

จ่ายเงนิลงทุนเป็นจํานวนมากเพื่อตอบสนองกบัการแข่งขนัที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรบัผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ 

นวตักรรมทางเทคโนโลยทีีทํ่าใหผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่อียู่ลา้สมยัและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค     
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