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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 
Principal Global Commodities Fund 
30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL GCF 
ระดับความเส่ียง 8 (เสี่ยงสูงมาก) 
ประเภทโครงการ  กองทุนทรัพย์สนิทางเลือก, กองทุนรวม

หน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 2 กุมภาพันธ์ 2550 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ มี 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 171.72 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย  
  ชนิดจ่ายเงินปันผล 8.9747 บาท 
  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 8.9809 บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน  

2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ 
   ตราสาร 

  3. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศ 
4. ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนใน 
   ต่างประเทศ 

นโยบายจ่ายเงินปนัผล พิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 1 คร้ัง 
ท้ังน้ี โปรดศึกษารายละเอียดเง่ือนไขการ
จ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมในหนังสือช้ีชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการ 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที ่ Broad Composite Commodities index 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินส่วนใหญ่ท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไป 
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก ่ 
กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta  
UCITS Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียน 
จัดต้ังในประเทศลักเซมเบอร์ก และอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ Lumyna  
Investments Limited  
กองทุนหลักจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุน 
เพ่ือให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE BofAML Commodity  
Index eXtra 03 Index Total Return (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งทําให้ผลการ 
ดําเนินงานอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ เพ่ือให้บรรลวุัตถุประสงค์การลงทุน  
กองทุนจะเน้นลงทุนใน 
- ธุรกรรมทางการเงินเพ่ือให้เกิดดอกเบ้ีย 
- สัญญาสวอปกับสถาบันช้ันนํา ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นคูส่ัญญาอนุพันธ์ OTC  
  เพ่ือให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอา้งอิง 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย   
  ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไม่เกิน 3.21% (เกบ็จริง 1.07%) 
  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 3.21% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน  
  ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น) 
  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน อัตราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืน

หน่วยลงทุน 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 
ในทํานองเดียวกนัไว้แล้ว 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
  ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไม่เกิน 0.27% (ปัจจุบัน 0.2675%) 
  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 1.284% (ปัจจุบัน 0.2675%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์   
  ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.0358%) 
  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 0.06% (ปัจจุบัน 0.036%) 
นายทะเบียน   
  ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.107%) 
  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 0.214% (ปัจจุบัน 0.107%) 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ   
  ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.0612%)** 
  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.0612%)** 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด   
  ชนิดจ่ายเงินปันผล   ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.4715%)** 
  ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.4717%)** 
*ข้อมูล 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษี มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
**เพดานค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้เท่าน้ัน ส่วนค่าใช้จ่าย

ท่ีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้และประมาณการไม่ได้ 
กองทุนเปล่ียนเป็นกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีผลต้ังแต่ 21 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป 
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มมีผลต้ังแต่ 2 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป 

 
 

กองทนุที่มีความเส่ียงสูงหรือซับซ้อน 

 

ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 

15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือ 
คร้ังแรก 
ชนดิจา่ยเงินปนัผล 1,000 บาท 
ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม 1 บาท 

คร้ังถัดไป ไม่กําหนด 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการถึงเวลา 

15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํา่  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV 

(ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+4 ธนาคาร 
CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ 
KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ 
KK เวลา 13.00 น.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Class D Class C 
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*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถดู 
             ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar  
   93.22% 
2. Exchange Traded Fund - Commodity - US 

Dollar 4.35% 
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2.32% 
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.11% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Enhanced  
Beta UCITS Fund : MLEBC02 LX-USD   

93.22 

IShares S&P GSCI Commodity-Ind : GSG US 4.35 
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.11 
หมายเหตุ :  เป็นขอ้มูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ  
              ดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

          ผลการดาํเนินงานยอ้นหลัง 
 YTD  3 เดือน  6 เดอืน   1 ป1ี 3 ป1ี 5 ป1ี 10 ป1ี ตั้งแตจ่ดัตั้งกองทนุ1 

GCF-D (%) -4.17 -6.38 -3.68 -12.34 26.25 5.89 0.11 0.07 
Benchmark (%) -4.11 -5.95 -2.48 -10.84 29.08 8.59 2.04 2.80 
Information Ratio2 -0.17 -3.13 -0.46 -0.20 -0.27 -0.36 -0.30 -0.15 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 13.80 13.95 14.77 18.13 15.36 16.43 14.01 18.43 
GCF-C (%) n/a -6.31 n/a n/a n/a n/a n/a -5.22 
Benchmark (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Information Ratio2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) n/a 13.96 n/a n/a n/a n/a n/a 14.08 

1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยง 
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใช้ : MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85%  + MLCX03TR Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันท่ี  
30 เมษายน 2566) มีผลต้ังแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กอ่นหน้าน้ันใช้ benchmark MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 50%  + 
MLCX03TR Index (THB) 50% (11 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 มกราคม 2565) 
Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ GCF-D -1.50% ต่อปี GCF-C n/a 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ GCF-D 8.52% ต่อปี GCF-C n/a 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวม
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ประวัติการจ่ายเงินปันผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เปน็ข้อมลู ณ วันที ่30 เมษายน 2566 
             ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปนัผลเพ่ิมเติมในหนงัสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

 

ครั้งท่ี วันปิดสมุดทะเบียน 
 ชนิดจ่ายเงินปันผล  

อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หน่วย) 

คร้ังที่ 1 25 เม.ย. 54 0.50 
                      รวม 0.50 

 

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

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

 

 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดังน้ัน  

ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้ 

• กองทุนน้ีมีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีก่อนตัดสินใจลงทุน 
• กองทุนน้ีมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนท่ัวไป ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนําเพ่ิมเติมจากบริษัทจัดการก่อนทําการลงทุน 
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้

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

ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ
ได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีมีความต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้
มากกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 



กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี

Principal Global Commodities Fund ชนิดจ่ายเงินปันผล (PRINCIPAL GCF-D)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Broad Composite Commodities index

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่าง
ประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund 
(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) 
ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก และอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ Lumyna Investments Limited
กองทุนหลักจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง 
ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งทําให้ผลการดําเนินงานอาจเป็น
บวกหรือลบก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน
- ธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย
- สัญญาสวอปกับสถาบันชั้นนํา ซึ่งทําหน้าที่เป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund. (“กองทุน
หลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลัก มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
ดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property 
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคํา/ นํ้ามันดิบ เป็นต้น 
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550

วันเริ่มต้น class วันที่ 21 มิถุนายน 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย

อายุกองทุน 16 ปี 2 เดือน 25 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 16 กันยายน 2558

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุล
เงิน USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา 
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อย
ละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน 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 -4.17% -6.38% -3.68% -12.34% 26.25% 5.89% 0.11% 0.07%

ดัชนีชี้วัด* -4.11% -5.95% -2.48% -10.84% 29.08% 8.59% 2.04% 2.80%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนกองทุน 13.80% 13.95% 14.77% 18.13% 15.36% 16.43% 14.01% 18.43%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 14.12% 13.84% 15.11% 18.01% 15.25% 16.25% 14.46% 20.19%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้  MLCX03TR Index adjusted with FX hedging cost 85%  + MLCX03TR Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL GCF-D

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar 93.22

Exchange Traded Fund - Commodity - US Dollar 4.35

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2.32

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.11

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar : Merrill Lynch International 
: MLEBC02 LX-USD

93.22

Exchange Traded Fund - Commodity - US Dollar : BlackRock 
(Singapore) Limited : GSG US

4.35

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : USD-
KBANK-GCF_TAX

2.03

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : KBANK-
0581292309

0.29

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

0.11

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Energy 33.84

Base Metals 20.30

Grains and Oilseeds 19.94

Precious Metals 11.91

Soft Commodities 9.52

ที่มา: Lumyna Funds - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - USD C (Acc) 31 
มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

LUXEMBOURG 93.22

UNITED STATES 4.35

THAILAND 2.43

ที่มา: Lumyna Funds - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - USD C (Acc) 31 
มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : ไม่กําหนด ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -38.21

Recovering Period 1 ปี 0 เดือน 

FX Hedging 91.17

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 42.84

Sharpe Ratio 1.58

Alpha -2.27

Beta 0.96

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.2700% 0.2675%

รวมค่าใช้จ่าย 2.1400% 0.4715%

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 3.2100% 1.0700%

การรับซือคืน 2.1400% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 3.2100% 1.0700%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 2.1400% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL GCF-D

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Lumyna Funds - BOFA MLCX Commodity 
Enhanced Beta UCITS Fund - USD C 
(Acc)

ISIN code : LU1042052834

Bloomberg code: MLEBC02

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



กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี

Principal Global Commodities Fund ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GCF-C)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Broad Composite Commodities index

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่าง
ประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund 
(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) 
ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก และอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ Lumyna Investments Limited
กองทุนหลักจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง 
ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งทําให้ผลการดําเนินงานอาจเป็น
บวกหรือลบก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน
- ธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย
- สัญญาสวอปกับสถาบันชั้นนํา ซึ่งทําหน้าที่เป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund. (“กองทุน
หลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลัก มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
ดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property 
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคํา/ นํ้ามันดิบ เป็นต้น 
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550

วันเริ่มต้น class วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 0 ปี 5 เดือน 24 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 16 กันยายน 2558

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ดัชนีชีวัด
ดัชนี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุล
เงิน USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา 
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อย
ละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน 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 -6.31% N/A N/A N/A N/A N/A -5.22%

ดัชนีชี้วัด* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนกองทุน N/A 13.96% N/A N/A N/A N/A N/A 14.08%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



PRINCIPAL GCF-C

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar 93.22

Exchange Traded Fund - Commodity - US Dollar 4.35

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2.32

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.11

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Commodity-US Dollar : Merrill Lynch International 
: MLEBC02 LX-USD

93.22

Exchange Traded Fund - Commodity - US Dollar : BlackRock 
(Singapore) Limited : GSG US

4.35

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : USD-
KBANK-GCF_TAX

2.03

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : KBANK-
0581292309

0.29

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

0.11

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Energy 33.84

Base Metals 20.30

Grains and Oilseeds 19.94

Precious Metals 11.91

Soft Commodities 9.52

ที่มา: Lumyna Funds - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - USD C (Acc) 31 
มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

LUXEMBOURG 93.22

UNITED STATES 4.35

THAILAND 2.43

ที่มา: Lumyna Funds - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - USD C (Acc) 31 
มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : ไม่กําหนด ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ หมายเหตุ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มมีผลตั้งแต่ 2 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -8.61

Recovering Period N/A

FX Hedging 91.17

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 42.84

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 1.2840% 0.2675%

รวมค่าใช้จ่าย 2.1400% 0.4103%

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 3.2100% ยกเว้น

การรับซือคืน 2.1400% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 3.2100% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 2.1400% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL GCF-C

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Lumyna Funds - BOFA MLCX Commodity 
Enhanced Beta UCITS Fund - USD C 
(Acc)

ISIN code : LU1042052834

Bloomberg code: MLEBC02

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



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้  มนีโยบายที่จะนําเงนิส่วนใหญ่ที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ

เพยีงกองทุนเดยีวซึง่ทีม่นีโยบายหลกัโดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดชันีอ้างองิ ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return 

(“ดชันีอา้งองิ”) ซึง่ทําใหผ้ลการดําเนินงานอาจเป็นบวกหรอืลบกไ็ด ้เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคก์ารลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน 

- ธุรกรรมทางการเงนิเพื่อใหเ้กดิดอกเบีย้ 

- สญัญาสวอปกบัสถาบนัชัน้นํา ซึง่ทําหน้าทีเ่ป็นคู่สญัญาอนุพนัธ ์OTC เพื่อใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามดชันีอา้งองิ 

มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของปัจจยัความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน อนัไดแ้ก่   

ประเภทของความเสีย่งในการลงทุน แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสีย่ง 

1. ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ งิ น (Exchange rate risk)                

การลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศที่มสีกุลเงนิแตกต่างจากสกุลเงนิที่ผู้

ลงทุนใช้อยู่หรือใช้ในการลงทุนเริ่มแรก อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจะ

ขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นในช่วงเวลานัน้ๆดว้ย โดยอตัรา

แลกเปลีย่นสามารถทีจ่ะเพิม่ขึน้หรอืลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราแลกเปลีย่น

ที่ลงทุนเริม่แรก ซึ่งอาจมผีลให้ตวัเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมคีวาม

ผนัผวนได ้ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่นใหเ้หมาะสมตามสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

 

2. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร(Liquidity risk)          ใน

บางขณะอาจมเีหตุจําเป็นทําให้การขายคนืหน่วยลงทุนสาํหรบักองทุน

ที่ไปลงทุนในต่างประเทศหยุดชะงกั ทําให้ไม่สามารถทําการขายคนื

หน่วยลงทุนในต่างประเทศเกดิขึน้ไดใ้นทุกขณะ  

บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มสีภาพคล่องเพยีงพอใน

การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจากนโยบายการลงทุน เงื่อนไขของ

กองทุน ขนาดของกองทุน รวมทัง้หลกัทรพัยท์ีก่องทุนต่างประเทศนําเงนิไปลงทุน 

3. ความเสี่ ยงในการลงทุนในตลาดต่ างประเทศหลายประ เทศ           

การลงทุนในต่างประเทศจะผูกพนักบัปัจจยัหรือตวัแปรของความเสีย่งที่

อาจแตกต่างไปจากปัจจยัหรอืตวัแปรท้องถิน่ที่ผูล้งทุนมคีวามคุ้นเคย อาทิ

เช่น การแกว่งของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยด้านสังคม การเมือง และ

เศรษฐกจิ กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีแ่ตกต่างกนั ขอ้จํากดัในการแลกเปลี่ยน

สกุลเงนิ ขอ้จํากดัเกี่ยวกบัการลงทุนจากต่างชาต ิและการแทรกแซงจาก

หน่วยงานของรฐั เป็นตน้ อกีทัง้วธิทีีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่าของหลกัทรพัย์

จะขึน้อยู่กบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ ทศันคตขิองการลงทุนและปัจจยัที่มี

อยู่เฉพาะประเทศนัน้  ๆเป็นตน้ 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ มกีารกระจายการลงทุนอย่างกวา้งขวาง

ตามดชันีราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ ซึ่งประกอบด้วยประเภทสนิค้าโภคภณัฑ์ต่างๆ ทัว่

โลก ทําให้ความเสีย่งต่อการแกว่งตวัของราคาสนิค้าโภคภณัฑ์แต่ละชนิดมจํีากดั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน

ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด  เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า

ทรพัยส์นิของกองทุน 

4. ความเสีย่งจากการยกเลกิกองทุนในต่างประเทศ  กองทุนในต่างประเทศ           

อาจถูกทําการยกเลกิหรอืควบรวมไดจ้ากเหตุการณ์ต่างๆ  อาท ิ

กองทุนอาจถูกยกเลกิหรอืควบรวมตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน

ของกองทุนนัน้   

เมื่อมเีหตุการณ์ที่เชื่อถือได้ว่าจะมกีารยกเลิกหรือควบรวมกองทุน บรษิทัจดัการจะ

พจิารณานโยบายการลงทุนของกองทุนทีจ่ะมกีารควบรวมนัน้ หากเหน็ว่าไม่แตกต่าง

กบันโยบายของกองทุนเดมิอย่างมนัียสาํคญับรษิทัจะถอืหน่วยลงทุนนัน้ต่อไป   

 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 



 

 

  

 

 

 

วนัที.่................................................. 

แบบฟอรม์รบัทราบความเส่ียง 

 
ขา้พเจา้ .......................................................................................เลขทีผู่ถ้อืหน่วย 
ประสงคจ์ะลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี (PRINCIPAL GCF) 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัลกัษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสีย่ง และผลตอบแทนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นอย่างดแีล้วว่า   
 

1.กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี จดัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนใน
กองทุนรวมทัว่ไป โดยกองทุนมนีโยบายทีจ่ะน าเงนิส่วนใหญ่ทีไ่ด้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ
เพยีงกองทุนเดยีว ไดแ้ก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) ซึง่กองทุนจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบอร์ก และอยู่ภายใตบ้รษิทัจดัการ 
Lumyna Investments Limited กองทุนหลกัจะบรหิารแบบเชงิรบั (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดชันีอ้างองิ 
ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดชันีอ้างอิง”) ซึ่งท าให้ผลการด าเนินงานอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคก์ารลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน 
- ธุรกรรมทางการเงนิเพื่อใหเ้กดิดอกเบีย้ 
- สญัญาสวอปกบัสถาบนัชัน้น า ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นคู่สญัญาอนุพนัธ ์OTC เพื่อใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามดชันีอา้งองิ 

 

2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศท่ีออกหรือเสนอขาย
ในต่างประเทศท่ีมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในสินค้าโภคภณัฑผ่์านการลงทุนในตราสารหรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีให้
ผลตอบแทนอ้างอิงกบัสินค้าโภคภณัฑนั์น้– ดงันัน้กองทุนจงึมคีวามเสีย่งทีส่ าคญั ดงันี้ 

• ความเสีย่งดา้นตราสารอนุพนัธ ์- กองทุนหลกัอาจใชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อการลงทุน ตราสารอนุพนัธม์คีวามอ่อนไหวอย่างมากต่อการ
เปลีย่นแปลงมลูค่าของสนิทรพัยท์ีล่งทุนซึง่อาจส่งผลใหม้ลูค่าของกองทุนมคีวามผนัผวนมากขึน้ ผลกระทบต่อกองทุนอาจมมีากขึน้เมื่อมกีารใช้
ตราสารอนุพนัธอ์ย่างกวา้งขวางหรอืซบัซอ้น 

• ความเสีย่งจากการกระจุกตวัของภาคสนิคา้โภคภณัฑ ์- กองทุนหลกัมคีวามเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ซึง่หมายความ
ว่ากองทุนจะมคีวามอ่อนไหวมากขึน้หากมเีหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหรอืมผีลกระทบต่อสนิคา้โภคภณัฑ์   

    
อย่างไรกต็าม ผูล้งทุนควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทีก่่อนท าการลงทุน และควรท าความเขา้ใจลกัษณะทัว่ไปของกองทุนรวม เงื่อนไข 
ผลตอบแทน ความเสีย่งของกองทุนจะลงทุนอย่างละเอยีดก่อนตดัสนิใจลงทุน  
ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมทีจ่ะผูกพนัตนเองตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีป่รากฏในหนังสอืชีช้วนของบรษิทัจดัการทุกประการ 
 

ลายมอืชื่อผูล้งทุน ………………………….…………………. 
(……………………………………………) 
……….……/………………/…….……… 

 
 

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไปแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมี
ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนมาก่อน ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะความเส่ียงและเง่ือนไขการลงทุนก่อนตดัสินใจลงทุน 



 

 

  

 

 

 

         Date.................................................. 
Risk Acceptance Form  

 

I ................................................................................................. Unitholder No. 
would like to Invest in Principal Global Commodities Fund (PRINCIPAL GCF) 

 

I am aware of and understand the fund characteristics, investment policy, investment strategy, risks and returns associated with the Fund that 
1. Principal Global Commodities Fund is classified as a high risk or complex product. It is different from investing in general funds.  

The fund has a policy to mainly invest in units of Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (feeder fund) on average 
in the fiscal year not less than 80% of the net asset value of the fund, the master fund domiciled in Luxembourg and under management of 
Lumyna Investments Limited. The investment objective of the Master Fund is to provide investors with exposure to the ICE BofAML 
Commodity index eXtra 03 total return Index (the “MLCX” or “Index”), the performance of which may be positive or negative. 
 

The Master Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Master Fund will 
achieve its investment objective. To achieve its investment objective, the Master Fund will primarily: 
• enter into one or more financing transactions (each a “Financing Transaction”) in order to generate interest rate flows; and 
• swap such floating interest rate flows with a First Class Institution, acting as OTC Derivative counterparty, in return for exposure to 

the Index. 
2. Principal Global Commodities Fund is a fund that focuses on investing in investment units of foreign fund issued or offered in 

foreign countries with net exposure (net exposure) in commodities through investment in an instrument or futures contract that 
provides a return based on that commodity - Therefore, the fund has the following significant risks: 

• Derivatives risk - The Master Fund may use derivatives for investment purposes. Derivatives are highly sensitive to changes in the value 
of the asset on which they are based, which may result in greater fluctuations in the value of the Fund. The impact to the Fund can be 
greater where derivatives are used in an extensive or complex way. 

• Commodity sector concentration risk – The Master Fund is concentrated in the commodities sector. This means the Fund is more 
sensitive to commodity related events.    

    
However, investors are advised to seek additional advice from investment advisor before investing. And should understand the general 
characteristics of mutual funds, conditions, returns, risks of the fund before investing as well. 
I agree to be bound by myself in accordance with all terms and conditions stated in the management company's prospectus. 

 
Investor's signature ………………………….…………………. 

(……………………………………………) 
……….……/………………/…….……… 

 
 

  

This fund is classified as a high risk or complex product, it is different from investing in general mutual funds, although the 
investors have previous experience investing in other mutual funds. Investors should understand the nature of risks and investment 

conditions of the fund before deciding to invest. 
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