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This fund is concentrated in the Healthcare industry.
Investors may lose a lot of money.

Investment Policy

Fund Features
Fund Name (short)

Class A

PRINCIPAL GHEALTH

The fund invests in or holds investment units of foreign mutual funds

7 (High Risk)

and / or Exchange Traded Funds (ETFs) that have a policy to invest in

Fund Type

Equity Fund, Fund of Funds, Sector Fund

equity and / or securities of companies that are involved in or benefit

Inception Date

5 February 2021

from healthcare businesses, including innovative healthcare-related

Risk Level

Foreign Investment Policy Yes

businesses or technology to help around the world, such as

Foreign exchange rate

diagnostic technology, scientific tools related to lifestyle, digital

According to the discretion

Policy

of fund manager

health, pharmaceutical, medical technology, medical equipment

Registered fund size

10,000 MTHB

including research and development, etc. and / or investment units of

Net Asset Value

1,955.01 MTHB

mutual funds and / or any other ETFs that are in line with the
investment policy of the fund that the management company deems

Net Asset Value Per Unit
GHEALTH-A
Risk Involve

appropriate.

4.9269 THB
1. Market Risk

2. Country Risk

The fund will invest on average in the fiscal year not less than 80% of

3. Liquidity Risk

4. Currency Risk

the fund's net asset value. The management company will invest at

5. Derivatives Risk

6. Structured Note

least 2 funds in the average proportion in the fund's accounting year,

Risk

not more than 79 percent of the fund's net asset value.

Dividend Policy

None

In this regard, investment in foreign fund investment units will be in

Trustee

Kasikorn Bank PLC.

accordance with the notification of the SEC or the capital market

Registrar

Principal Asset Management Co., LTD.

supervisory board.

AIMC Category

Health Care

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*
Front-end fee
GHEALTH-A

Not more than 2.14% (Currently 1.50%)

Back-end fee
GHEALTH-A
Switching Fee

Not more than 1.07% (Waived)
According to the conditions of sale and
redemption of investment units

*Fee included VAT.
……………………………………………………………………………………

calculation date (NAV announce T+3,

Fund Fee (% of NAV)*

Settlement T+6, CIMBT at 11.30 a.m.,

Management Fee

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

GHEALTH-A

Not more than 2.14% p.a. (Currently 1.588%)

Trustee Fee
GHEALTH-A

Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.032%)

Registrar Fee
GHEALTH-A

Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.318%)

Other Expense**
GHEALTH-A

Not more than 3.21% p.a. (Currently 0.074%)***

Total Expense(TER)
GHEALTH-A

Not more than 6.22% p.a. (Currently 2.012%)***

*as of 5 Feb 21 - 31 Jan 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.
……………………………………………………………………………………

Principal Global Health Innovation Fund

31 October 2022
Top 5 Holding

Asset Allocation

Securities

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 103.05%
2. Savings account 1.47%
3. Other Assets/liability -4.52%

% of NAV

SCHRODER INTL SEL HLTHCR INNV C USD ACC :
SHCINNC LX

61.50

AB SICAV I INTL HLTH CARE PTF I USD CA :
ACMHCII LX

41.56

Other Assets/liability

-4.52

Remark : Data as of 31 October 2022. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th

*Since inception to 2 May 2022, Invest in
1. Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund
2. Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund
From 3 May 2022 onwards, Invest in
1. AB International Health Care Portfolio
2. Schroder International Selection Fund Health Innovation

Fund Performance VS Benchmark

Remark : Data as of 31 October 2022. The investors can verify daily asset value at www.principal.th

Fund Performance
YTD

3M

6M

1Y1

3Y1

5Y1

Since Inception1

GHEALTH-A (%)

-36.38

-3.49

-7.15

-44.61

n/a

n/a

-33.51

Benchmark (%)*

-16.47

-3.59

-4.39

-14.91

n/a

n/a

0.68

Information Ratio2

-1.40

0.02

-0.36

-1.88

n/a

n/a

-1.92

Standard Deviation (%)

29.03

17.33

21.67

27.71

n/a

n/a

25.54

Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
2
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk
*Benchmark : M1WO0HC 7.5% + M1WO0HC index adjisted with fx hedging cos 42.5% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 42.5% +
M1WD Index (THB) 7.5% (source: Bloomberg as of 31 October 2022) effective from 3 May 2022 onwards before that using benchmark M1WD index
adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15% (4 January 2022 – 2 May 2022)
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master fund has highly concentrated investment in United States. So, investors have to diversify investment for their portfolios.
This fund is concentrated in the healthcare industry. Investors may lose large amounts of money.
This open-end fund is concentrated in only one healthcare sector, so if there are negative factors that affect the investment, investors may lose
large amounts of money and there may be higher risk and price volatility than general funds with many industry diversification.
In the event of unusual circumstances, the investor may receive the redemption payment later than the time specified in the prospectus.
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.
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.
Investors should study risk information in the prospectus to understand 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.
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

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 31 ตลา ม 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลบอล ฮลธ อินโน วชั่น
Principal Global Health Innovation Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL GHEALTH-A)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Fund of Funds, Sector Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Health Care

ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยใน
รอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF)
ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพยของบริษัทที่มีการทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
ประโยชนจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthcare) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่ใช้นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทั่วโลก เช่น เทคโนโลยีการวินิจฉัยโรค เครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิต ดิจิทัลเฮลธ เภสัชกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย เครื่องมือทางการแพทย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนที่
บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุน
ละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

วัน ริ่มตน class

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

1 ปี 8 เดือน 16 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 5 กุมภาพันธ 2564
คุณวิริยา โภไคศวรรย วันที่เริ่มบริหาร 5 กุมภาพันธ 2564

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

1.MSCI world Healthcare Net Total Return ในสกุลเงิน USD สัด
ส่วน 50% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 85% และปรับด้วยอัตราแลก
เปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัด
ส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 15%)
2.MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 50%
(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 85% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้
ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 15%)

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

า ตอน
3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-36.38% -3.49%

-7.15% -44.61%

N/A

N/A

N/A

-33.51%

ดัชนีชี้วัด*

-16.47% -3.59%

-4.39% -14.91%

N/A

N/A

N/A

0.68%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-18.31% -3.11%

0.79%

9.67%

6.98%

10.72%

N/A

ความผันผวนกองทุน

29.03% 17.33% 21.67% 27.71%

N/A

N/A

N/A

25.54%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

18.74% 18.47% 19.02% 17.90%

N/A

N/A

N/A

15.03%

-21.15%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปใช้ M1WO0HC 7.5% + M1WO0HC index adjisted with fx hedging cos 42.5% + M1WD
index adjusted with FX hedging cost 42.5% + M1WD Index (THB) 7.5%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL GHEALTH-A
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

101.61
-1.25

ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

1.16

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

1.588%

รวม าใช าย

6.220%

2.012%

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

% อ NAV

ดูข้อมูลเพิ่มในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน

หมายเหตุ ข้อมูล 5 ก.พ. 64 - 31 ม.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียม

82.58

-32.41

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-56.45

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

1.500%

UNIT TRUST

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

1.47

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

1.500%

สินทรัพยอื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-4.52

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

103.05

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV
103.05

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

1.47

สินทรัพยอื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-4.52

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : Schroder Investment
Management (Lux ) : SHCINNC LX

61.50

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : Alliance Bernstein Luxembourg
SA : ACMHCII LX

41.56

บัญชีเงินฝากออมทรัพย : ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) : USD7459219069

0.89

บัญชีเงินฝากออมทรัพย : ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) :
KBANK057-1-59229-0

0.58

สินทรัพยอื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) : สินทรัพยอื่น (รายการค้างรับ/ค้าง
จ่าย) : Other Assets/liability

-4.52

PRINCIPAL GHEALTH-A
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

ช่อ อ ทน :

AB INTERNATIONAL HEALTH CARE
PORTFOLIO (Class I USD Shares)

ISIN code :

LU0097089360

Bloomberg code:

ACMHCII LX

Schroder International Selection Fund
ISIN code :
Healthcare Innovation (Class C acc USD)

Bloomberg code:

LU2016066834
SHCINNC LX

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพยกับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพยดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพยได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพยใน
พอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพยในพอรตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอรเซ็นตต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อ
กําหนดสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารทีน่ ่าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพืน้ ฐาน
และศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตรา
สารดังกล่าว
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :
เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารที่กองทุนลงทุนมี
สภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) :
เนื่องจากกองทุนเน้ นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่ อราคาหน่ วยลงทุน หรือ
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุน
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :
การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขาย
ทํากําไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครือ่ งมือสําคัญในการบริหารความ
เสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/ หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกันความเสีย่ ง
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ ง
ของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจ
ได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม โดยจะใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
5. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) :
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสีย่ ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มี
ระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้ และในกรณีท่กี องทุนลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความ

เสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะ
ทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) :
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทําให้
ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่ อกโดยบริษทั หรือสถาบันการเงินทีม่ คี วามมันคงสู
่ ง และ
กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทัง้ วิเคราะห์และควบคุมระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผัน
ผวนของสินทรัพย์อา้ งอิง ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม

