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Principal Global Innovation Fund  
30 April 2023 

Fund Features 
 
Fund Name (short) PRINCIPAL GINNO 
Risk Level 6 (High Risk) 

Fund Type  Equity Fund, Fund of Funds 
Inception Date 20 February 2019  
Foreign Investment Policy Yes 

Foreign exchange rate  According to the discretion  
Policy of fund manager  
Registered fund size 3,000 MTHB 

Net Asset Value 108.90 MTHB 
Net Asset Value Per Unit  
 GINNO-A 10.7525 THB 

 GINNO-C 10.7525 THB 
Risk Involve 1. Market Risk 2. Liquidity Risk 
  3. Country Risk 4. Currency Risk 

Dividend Policy Consider to pay not more than 12 times  
  a year (Only for GINNO-D) 

Please study the details of dividend 

payment conditions in the prospectus. 
Trustee Kasikorn Bank (Thai) 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  
 GINNO-A 1,000 THB 
 GINNO-C 1 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+3*, 
Settlement T+6, CIMBT at 11.30 a.m., SCB/ 

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

*Changing NAV announcement is effective from 25 Jul 2022 onwards. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Investment Policy 

The fund will invest in investment units of mutual funds and/or Exchange 

Traded Fund (ETF) abroad with a policy to invest in equity securities of 

companies that have related businesses or benefit from innovation 
trends and/or new technology and/or consumption or consumer behavior 
and/or businesses related to the population and/ or investment units of 

mutual funds and/or any other ETF that the management company 
deems appropriate. The fund will invest an average of not less than 80% 
of the net asset value of the fund. The management company will invest 

at least 2 funds in the average proportion in the year, accounting for not 
more than 79 percent of the net asset value of the fund. For investing in 
foreign fund, it will be as prescribed by SEC or the Capital Market 

Supervisory Board announced or approved 

…………………………………………………………………………………… 

Fees to Unitholder (% of Trading Value)* 
Front-end fee  
 GINNO-A               Not more than 2.14% (Currently 1.50%) 
 GINNO-C               Not more than 2.14% (Waived) 

Back-end fee  
 GINNO-A               Not more than 1.07% (Waived) 
 GINNO-C               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  
 GINNO-A               Not more than 2.14% p.a. (Currently 1.605%) 
 GINNO-C               Not more than 2.14% p.a. (Currently 1.605%)**** 
Trustee Fee  

 GINNO-A               Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.032%) 
 GINNO-C               Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.0321%)**** 
Registrar Fee  

 GINNO-A               Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.321%) 
 GINNO-C               Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.321%)**** 
Other Expense**  

 GINNO-A               Not more than 3.21% p.a. (Currently 0.167%)*** 
 GINNO-C               Not more than 3.21% p.a. (Currently 0.167%)*** 
Total Expense(TER)  

 GINNO-A               Not more than 6.22% p.a. (Currently 2.125%)*** 
 GINNO-C               Not more than 6.22% p.a. (Currently 2.1251%)***,**** 
*1 Feb 2022 – 31 Jan 2023, Fee included VAT 
**Excluding Brokerage Fee and tax expenses of debt Instruments (if any) 
***Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the expenses 

that can only be estimated, while actual expenses are included both 
estimated and unestimated. 

****Effective from 10 May 2022 onwards. 
…………………………………………………………………………………… 

 

Class A Class C 
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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 highly concentrated investment in North America and Europe. So, investors have to diversify investment for their 

portfolios. 
• 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 

Securities % of NAV 
LAZARD FUND MGRS GBL THEMATIC FOCUS A USD : 
LZGTAAU ID 

55.29 

GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF : DRIV US 11.97 
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF : HEAL LN 11.71 
iShares Automation & Robotics UCITS ETF : RBOT LN 9.56 
SPDR SER TR S&P BIOTECH : XBI US 5.78 
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 Since Inception1 

GINNO-A (%) 6.57 -1.47 7.79 -4.65 2.75 1.75 
Benchmark (%)* 8.34 2.16 8.84 0.87 13.03 9.86 
Information Ratio2 -0.71 -2.11 -0.18 -0.39 -0.70 -0.56 
Standard Deviation (%) 15.68 15.57 19.95 25.55 20.27 23.18 
GINNO-C (%) 6.57 -1.47 7.79 n/a n/a 1.63 
Benchmark (%)* 8.34 2.16 8.84 n/a n/a 5.47 
Information Ratio2 -0.71 -2.12 -0.18 n/a n/a -0.62 
Standard Deviation (%) 15.68 15.57 19.95 n/a n/a 22.16 
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 : M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15% (source: Bloomberg, BOT as of 30 April 2023) effective from 4 January 
2022 onwards before that using benchmark M1WO Index (THB) 50%  + M1WO index adjusted with FX hedging cost 50%  
 (20 February 2019 – 3 January 2022) 
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance 

1. Unit Trust Foreign Equity-US 
Dollar 55.29%  

2. Exchange Traded Fund - Equity - 
US Dollar 43.22%  

3. Savings account 1.65%  
4. Other Assets/liability -0.15% 

http://www.principal.th/


หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
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 4 ปี 2 เดือน 2 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 6.57% -1.47% 7.79% -4.65% 2.75% N/A N/A 1.75%

ดัชนีชี้วัด* 8.34% 2.16% 8.84% 0.87% 13.03% N/A N/A 9.86%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 5.25% -1.42% 4.57% -7.81% 7.22% 3.62% 3.56% N/A

ความผันผวนกองทุน 15.68% 15.57% 19.95% 25.55% 20.27% N/A N/A 23.18%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 13.09% 12.93% 16.50% 19.63% 16.20% N/A N/A 19.39%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

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

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL GINNO-A

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 55.29

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 43.22

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.65

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.15

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

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

55.29

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

11.97

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

11.71

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

9.56

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : State Street ETF/USA 
: XBI US

5.78

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

UNIT TRUST 97.40

ธนาคาร 1.65

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.10

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.15

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 86.96

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 176.47

Sharpe Ratio 0.21

Alpha -8.89

Beta 1.08

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% 2.0500%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 65 - 31 ม.ค. 66 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)
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



PRINCIPAL GINNO-A

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

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

ISIN code : IE00BK6V4X71

Bloomberg code: LZGTAAU ID

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 30 เมษายน 2566
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 11 เดือน 14 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 6.57% -1.47% 7.79% N/A N/A N/A N/A 1.63%

ดัชนีชี้วัด* 8.34% 2.16% 8.84% N/A N/A N/A N/A 5.47%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 5.25% -1.42% 4.57% -7.81% 7.22% 3.62% 3.56% N/A

ความผันผวนกองทุน 15.68% 15.57% 19.95% N/A N/A N/A N/A 22.16%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 13.09% 12.93% 16.50% N/A N/A N/A N/A 18.34%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

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

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL GINNO-C

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 55.29

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar 43.22

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.65

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.15

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

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

55.29

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

11.97

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

11.71

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

9.56

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : State Street ETF/USA 
: XBI US

5.78

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

UNIT TRUST 97.40

ธนาคาร 1.65

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.10

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.15

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 0 ปี 3 เดือน 

FX Hedging 86.96

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 176.47

Sharpe Ratio 0.21

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400% 0.6770%

รวมค่าใช้จ่าย 6.2200% 0.9190%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 65 - 31 ม.ค. 66 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสาร
หนี้ (ถ้ามี)
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% 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 : IE00BK6V4X71

Bloomberg code: LZGTAAU ID

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 
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