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ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ
่ ง
ระดับความเสีย

Class A

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน

วันที่จดทะเบียนกองทุน

ประเภท Fund of Funds
7 พฤษภาคม 2557

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
การป้องกันความเสี่ยงจาก
่ น
อัตราแลกเปลีย

Class C

Class X

PRINCIPAL GEF
่ งสูง)
6 (เสีย

มี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล อิควิตี้ มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซ่ง
ึ หน่วยลงทุน

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ

3,000 ล้านบาท

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ
ปัจจุบัน

1,815.08 ล้านบาท

ของกองทุ น ตราสารทุ น และ/หรื อ กองทุ น Exchange Traded Fund (ETF)
ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผู้ลงทุนกลุม
่
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
่ งทีเ่ กีย
่ วข้อง
ความเสีย

15.1796 บาท
15.4908 บาท
15.9380 บาท
่ งจากความผันผวนของราคาตราสาร
1. ความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงิน
2. ความเสีย
3. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
่ งจากการดําเนินงานของผู้ออก
4. ความเสีย
ตราสาร
5. ความเสี่ยงจากคู่สัญญาในการทําธุรกรรม
่ งจากการยกเลิกกองทุนในต่าง
6. ความเสีย
ประเทศ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
7. ความเสีย
ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ

Global Equity

ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
้
วันทําการซือ
ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา
้
มูลค่าขั้นตํ่าของการซือ
ครั้งแรก
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
ครั้งถัดไป
วันทําการขายคืน
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า
รับเงินค่าขายคืน

ทรัพ ย์ สิน สุท ธิของกองทุน โดยสามารถลงทุน ได้ ในภู มิภ าคต่างๆ ทั่ วโลก หรือใน
บางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ
้ อยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่
(Sectors) โดยขึน
ละช่ ว งเวลาตามดุ ลยพิ นิ จ ที่ ผู้ จั ด การกองทุ น เห็ น เหมาะสม โดยบริ ษั ท จั ด การจะ
่ ในรอบปีบญ
ลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลีย
ั ชีกองทุนละไม่เกินกว่า
ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุ น ต่ างประเทศจะเป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น ประกาศกํ าหนดหรื อให้
ความเห็นชอบ
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 1.50%)
ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบน
ั 0.10%)**
(เก็บเข้ากองทุน)
่ วมภาษีมล
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทีร
ู ค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน
ื่ ใด
้ ขายหลักทรัพย์,
ในทํานองเดียวกันไว้แล้วม ยกเว้นค่าใช้จา่ ยในการซือ

15.30 น.

**มีผลตั้งแต่วน
ั ที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

1,000 บาท*
1 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 1.6050%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.8561%)
ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

1 บาท
ไม่กําหนด
ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริม
่ ทําการถึงเวลา
15.30 น.
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 ธนาคาร
CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/
BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00
น.)

* การปรับขั้นตํ่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

ไม่เกิน 0.09% (ปัจจุบัน 0.0380%)
ไม่เกิน 0.13% (ปัจจุบน
ั 0.1070%)
ไม่เกิน 0.13% (ปัจจุบน
ั 0.0803%)
ไม่เกิน 0.13% (ยกเว้น)

ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.0061%)***
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.0061%)***

ชนิดผูล
้ งทุนพิ เศษ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.0061%)***

ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบน
ั 1.7561%)***
ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบน
ั 0.9805%)***

ชนิดผูล
้ งทุนพิ เศษ
ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบน
ั 0.0441%)***
*ข้อมูล 1 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจ เฉพาะ หรือภาษีอน
ื่ ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว,
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์
่ ๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะทีป
่ ระมาณการได้เท่านัน
***เพดานค่าใช้จ่ายอืน
้
่ ระมาณการได้และประมาณ
ส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งทีป
การไม่ได้
……………………………………………………………………………………
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

1. Exchange Traded Fund - Equity - US

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

Dollar 89.30%
2. Exchange Traded Fund - Equity Japanese Yen 2.52%
่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 2.34%
3. สินทรัพย์อืน
4. Unit Trust Foreign Equity-EURO 2.09%
5. Exchange Traded Fund - Equity – CAD
1.66%

% ของ NAV

HSBC MSCI WORLD ETF : HMWD LN-USD

29.56

ISHARES TR CORE S&P500 ETF : IVV US

27.01

ISHARES III PLC CORE MSCI WORLD UCITS ETF U :
IWDA LN

16.81

INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 : QQQ US

3.55

ISHARES III PLC MSCI EM UCITS ETF USD ACC :
3.48
IEMA LN
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทัง
้ งทุนสามารถ
้ นี้ ผูล
ดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.10%
7. Exchange Traded Fund - Equity - HK
Dollar 0.94%
8. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar
ผลการดําเนินงาน

0.05%

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th
3 เดือน
0.36

6 เดือน
-4.67

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
5 ปี1
-15.80
2.99
3.54

GEF-A (%)

YTD
-18.17

ตัง
้ แต่จด
ั ตั้งกองทุน1
4.99

Benchmark (%)*

-15.62

3.34

-2.84

-11.89

7.11

6.71

7.21

Information Ratio2

-0.48

-1.39

-0.53

-0.63

-0.44

-0.34

-0.26

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

19.63

21.23

20.40

19.46

17.67

15.81

15.22

GEF-C (%)

-17.59

0.56

-4.30

-15.14

3.80

n/a

5.33

Benchmark (%)*

-15.62

3.34

-2.84

-11.89

7.11

n/a

8.46

Information Ratio2

-0.38

-1.30

-0.43

-0.53

-0.36

n/a

-0.35

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

19.63

21.24

20.41

19.47

17.68

n/a

18.71

GEF-X (%)

-16.87

0.79

-3.84

-14.34

4.77

n/a

4.96

Benchmark (%)*

-15.62

3.34

-2.84

-11.89

7.11

n/a

7.36

Information Ratio2

-0.26

-1.20

-0.31

-0.41

-0.27

n/a

-0.28

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

19.63

21.24

20.42

19.47

17.69

n/a

19.60

่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม

1

่ เทียบกับความเสี่ยง
Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้: M1WO index adjusted with FX hedging cost 100.00% (Source: Bloomberg, BOT ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ GEF-A -3.91% ต่อปี GEF-C -3.25% ต่อปี GEF-X -2.46% ต่อปี
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนเท่ากับ GEF-A 8.16% ต่อปี GEF-C 8.16% ต่อปี GEF-X 8.16% ต่อปี
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
•
•

•
•
•
•

่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสีย
การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล
้ งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกก็ได้ ดังนั้น
่ าจเกิดขึ้น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงทีอ
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบ
ั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ
้ มูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอ
ื เป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษท
ั ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
้ คืนหน่วยลงทุน ได้ที่
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ทบ
ี่ ริษท
ั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซือ
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

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

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลบอล อิ วิตี
Principal Global Equity Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL GEF-A)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Fund of Funds
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund
(ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ
ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่ม
เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

วัน ริ่มตน class

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

8 ปี 6 เดือน 20 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 16 กันยายน 2558

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI World Index (Total Return) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ลงทุน

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

าร ารวมตอตานท ริต :
3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-18.17%

0.36%

-4.67% -15.80%

2.99%

3.54%

N/A

4.99%

ดัชนีชี้วัด*

-15.62%

3.34%

-2.84% -11.89%

7.11%

6.71%

N/A

7.21%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

-6.04% -22.81%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

ความผันผวนกองทุน

19.63% 21.23% 20.40% 19.46% 17.67% 15.81%

N/A

15.22%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

21.70% 23.85% 22.67% 21.34% 20.16% 17.82%

N/A

15.89%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

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 GEF-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 15.30 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : ไม่กาหนด

ยอด

หลอ ันต่า

156.59
0.22

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.84

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

1.605%

รวม าใช าย

3.210%

1.756%

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

% อ NAV

ดูข้อมูลเพิ่มในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

าธรรม นียม

91.55

-4.37

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 5 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-32.83

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

96.56

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.34

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

1.500%

ธนาคาร

1.10

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.10%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

89.30

Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

2.52

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.34

Unit Trust Foreign Equity-EURO

2.09

Exchange Traded Fund - Equity - CAD

1.66

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.10

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar

0.94

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

0.05

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : HSBC ETFs PLC :
HMWD LN-USD

29.56

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

27.01

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

16.81

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : Invesco PowerShares
Capital Mgmt Limited : QQQ US

3.55

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

3.48

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

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

iShares Core S&P 500 ETF

ISIN code :

IE00B4X9L533

Bloomberg code:

HMWD LN

ISIN code :

464287200 (CUSIP)

Bloomberg code:

IVV US

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
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
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
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 มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

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

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลบอล อิ วิตี
Principal Global Equity Fund

ชนิดผล ทน ลม (PRINCIPAL GEF-C)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Fund of Funds
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund
(ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ
ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่ม
เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

วัน ริ่มตน class

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

3 ปี 5 เดือน 16 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 16 กันยายน 2558

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI World Index (Total Return) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ลงทุน

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

าร ารวมตอตานท ริต :
3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-17.59%

0.56%

-4.30% -15.14%

3.80%

N/A

N/A

5.33%

ดัชนีชี้วัด*

-15.62%

3.34%

-2.84% -11.89%

7.11%

N/A

N/A

8.46%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

-6.04% -22.81%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

ความผันผวนกองทุน

19.63% 21.24% 20.41% 19.47% 17.68%

N/A

N/A

18.71%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

21.70% 23.85% 22.67% 21.34% 20.16%

N/A

N/A

20.81%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

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 GEF-C
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 :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.30 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : ไม่กาหนด

ยอด

หลอ ันต่า

156.59
0.26

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.84

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

0.856%

รวม าใช าย

3.210%

0.981%

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

% อ NAV

ดูข้อมูลเพิ่มในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าธรรม นียม

91.55

-3.62

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 5 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-32.77

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

ยกเว้น

UNIT TRUST

96.56

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.34

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

ยกเว้น

ธนาคาร

1.10

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.10%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

89.30

Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

2.52

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.34

Unit Trust Foreign Equity-EURO

2.09

Exchange Traded Fund - Equity - CAD

1.66

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.10

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar

0.94

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

0.05

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : HSBC ETFs PLC :
HMWD LN-USD

29.56

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

27.01

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

16.81

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : Invesco PowerShares
Capital Mgmt Limited : QQQ US

3.55

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

3.48

PRINCIPAL GEF-C
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :
ช่อ อ ทน :

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

iShares Core S&P 500 ETF

ISIN code :

IE00B4X9L533

Bloomberg code:

HMWD LN

ISIN code :

464287200 (CUSIP)

Bloomberg code:

IVV US

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
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
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
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 มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

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

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลบอล อิ วิตี
Principal Global Equity Fund

ชนิดผล ทนพิ ศษ (PRINCIPAL GEF-X)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Fund of Funds
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund
(ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ
ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่ม
เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

วัน ริ่มตน class

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

0 ปี 9 เดือน 21 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 16 กันยายน 2558

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI World Index (Total Return) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ลงทุน

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

าร ารวมตอตานท ริต :
3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-16.87%

0.79%

-3.84% -14.34%

4.77%

N/A

N/A

4.96%

ดัชนีชี้วัด*

-15.62%

3.34%

-2.84% -11.89%

7.11%

N/A

N/A

7.36%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

-6.04% -22.81%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

ความผันผวนกองทุน

19.63% 21.24% 20.42% 19.47% 17.69%

N/A

N/A

19.60%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

21.70% 23.85% 22.67% 21.34% 20.16%

N/A

N/A

21.86%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไปใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

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 GEF-X
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 :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 15.30 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : ไม่กาหนด

ยอด

หลอ ันต่า

156.59
0.32

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+4 คือ4 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.84

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

2.140%

ยกเว้น

รวม าใช าย

3.210%

0.044%

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

% อ NAV

ดูข้อมูลเพิ่มในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าธรรม นียม

91.55

-2.71

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 5 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-32.70

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

ยกเว้น

UNIT TRUST

96.56

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.34

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

ยกเว้น

ธนาคาร

1.10

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.10%)*
*มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar

89.30

Exchange Traded Fund - Equity - Japanese Yen

2.52

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.34

Unit Trust Foreign Equity-EURO

2.09

Exchange Traded Fund - Equity - CAD

1.66

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.10

Exchange Traded Fund - Equity - HK Dollar

0.94

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

0.05

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : HSBC ETFs PLC :
HMWD LN-USD

29.56

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

27.01

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

16.81

Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : Invesco PowerShares
Capital Mgmt Limited : QQQ US

3.55

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

3.48

PRINCIPAL GEF-X
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :
ช่อ อ ทน :

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF

iShares Core S&P 500 ETF

ISIN code :

IE00B4X9L533

Bloomberg code:

HMWD LN

ISIN code :

464287200 (CUSIP)

Bloomberg code:

IVV US

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
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
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
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 มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพืน้ ฐานของตราสาร 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 งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารทีล่ งทุนของกองทุน
อาจมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk):
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน
เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุน
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่า
ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาท
กลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วย
เช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากการป้ องกันความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความ
เสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุน
อาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง
บริษทั จัดการจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedgingไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ เพื่อป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว

