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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เจแปนนิส อิควิตี้
Principal Japanese Equity Fund
30 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลกองทุน

Class A

ชื่อย่อ

PRINCIPAL JEQ

่ ง
ระดับความเสีย

6 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund

วันที่จดทะเบียนกองทุน

13 กุมภาพั นธ์ 2557

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,500 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 98.75 ล้านบาท
ปัจจุบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

Class C

Class X

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพี ยงกองทุนเดียว
คื อ T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (กองทุ น หลั ก ) ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น
(Share Class) I (JPY)โดยเฉลี่ ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 80 ของมู ลค่ าทรั พ ย์สิ นสุ ทธิ ของ
กองทุ น (Feeder Fund) ซึ่ ง จดทะเบี ย นในประเทศลั ก เซมเบิ ร์ ก และกองทุ นหลั ก จั ด ตั้ ง ตามเกณฑ์
UCITS โดยกองทุ นบริหารและจัด การโดย T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.
และบริหารเงินลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุ นหลั กมี นโยบายลงทุนในระยะยาวผ่ านการเติบโตของมู ลค่ าการลงทุ น โดยมุ่ง เน้นลงทุ นในหุ้ น
บริษัทในประเทศญี่ ปุ่น กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
ตราสารทุ นและที่ เกี่ ย วข้ องกั บตราสารทุ นของบริ ษั ทที่ จัด ตั้ ง ในประเทศญี่ ปุ่นหรื อประกอบธุ ร กิ จ เป็ น

ชนิดสะสมมูลค่า

13.4467 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

13.4467 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

13.5286 บาท

Warrant American Depository Receipts (ADRs) European Depository Receipts

1. ความเสี่ยงด้านตลาด

(EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุ นจะลงทุ นไม่เกิ น 30% ในตราสาร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

หนี้และตราสารตลาดเงิน

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

……………………………………………………………………………………

4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
้ ขายล่วงหน้า
5. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซือ
นโยบายจ่ายเงินปันผล
ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่

Japan Equity

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ

ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.
ชนิดสะสมมูลค่า

1,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

1 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

1 บาท

วันทําการขายคืน

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่น
ื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

รวม ณ จุดขาย

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ผลการดําเนินงานของกองทุน

วันทําการซื้อ

ส่ วนใหญ่ ท่ี ป ระเทศญี่ ปุ่ น โดยประเภทของหลั ก ทรั พ ย์ ที่ล งทุ นอาจจะรวมถึ ง หุ้ นสามั ญ หุ้ นบุ ริ มสิ ท ธิ์

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นตํา่

ไม่กําหนด

รับเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร
CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/
BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00
น.)

……………………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6052%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.6052%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น)

ผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.0321%)

นายทะเบียน
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)

ชนิดผูล
้ งทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.0768%)**

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 0.0768%)**

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.14%**

รวมค่าใช้จ่ายทัง
้ หมด
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 3.75% (ปัจจุบัน 2.0351%)**

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 3.75% (ปัจจุบัน 2.0351%)**

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 3.75% (ปัจจุบัน 0.0321%)**

*ข้อมูล 1 ก.พ. 64 - 31 ม.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่น
ื ใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
**เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็น
อัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้
การแก้ไขเพิ่ มเติมโดยเปลี่ยนเป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass Fund) นี้ มีผลตั้งแต่ 11 เม.ย. 2565
เป็นต้นไป ส่วนชนิดหน่วยลงทุนผู้ลงทุนพิ เศษมีผลตั้งแต่ 20 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เจแปนนิส อิควิตี้

30 พฤศจิกายน 2565
ชื่อทรัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAV

T.ROWE PRICE-JAPAN EQ-1 JPY: TRPJEIJ LX

96.36
1. Unit Trust Equity - Japanese Yen 96.36%
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)
2.23
2. สินทรัพย์อน
ื่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 2.23%
่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทัง
้
หมายเหตุ
:
เป็
น
ข้
อ
มู
ล
ณ
วั
น
ที
นี
ผู
ล
้
งทุ
นสามารถ
้
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.41%
ดูขอ
้ มูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

*ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 6 ส.ค. 2561 ลงทุนในกองทุนหลัก

ผลการดําเนินงาน

Principal Global Investors Funds- Japanese Equity Fund
ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2561 เป็นต้นไปลงทุนในกองทุนหลัก T. Rowe
Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th
ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
YTD
-15.03

JEQ-A(%)

3 เดือน
2.31

6 เดือน
7.96

1 ปี1
-15.20

3 ปี1
1.13

5 ปี1
-0.16

ตั้งแต่จัดตัง
้ กองทุน1
3.42

Benchmark (%)*

0.52

1.87

4.87

2.37

8.70

4.00

6.08

Information Ratio2

-1.24

0.09

0.41

-1.32

-0.47

-0.29

-0.20

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

17.71

18.74

11.85

14.13

18.57

17.41

16.87

JEQ-C(%)

n/a

2.31

7.96

n/a

n/a

n/a

-1.12

Benchmark (%)*

n/a

1.87

4.87

n/a

n/a

n/a

6.02

Information Ratio2

n/a

0.09

0.41

n/a

n/a

n/a

-0.78

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

n/a

11.85

14.13

n/a

n/a

n/a

15.84

JEQ-X(%)

n/a

2.81

n/a

n/a

n/a

n/a

3.02

Benchmark (%)*

n/a

1.87

n/a

n/a

n/a

n/a

2.46

Information Ratio2

n/a

0.24

n/a

n/a

n/a

n/a

0.09

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

n/a

11.85

n/a

n/a

n/a

n/a

12.38

1

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) มีผล
ตัง
้ แต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้ benchmark TPXNTR Index (THB) 50% + TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 50% (11 กุมภาพั นธ์ 2563 –
3 มกราคม 2565)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•
•

•
•
•
•

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมี ค วามเสี่ยงของการลงทุ น ผู้ล งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้ น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบ
ั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ
้ สงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอ
ื เป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
ผูล
้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ทบ
ี่ ริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี
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 แปนนิส อิ วิตี
Principal Japanese Equity Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL JEQ-A)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Japan Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ T. Rowe
Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (JPY)โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย T. Rowe Price
(Luxembourg) Management S.a.r.l. และบริหารเงินลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทใน
ประเทศญี่ปุ่น กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยว
ข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นหรือประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยประเภท
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจจะรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ Warrant American Depository Receipts (ADRs)
European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

วัน ริ่มตน class

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

8 ปี 9 เดือน 24 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 13 กุมภาพันธ์ 2557
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV-Japanese Equity Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้
ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active
Management)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY สัดส่วน 100% (ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลก
เปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 15)

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

าร ารวมตอตานท ริต :

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-15.03%

2.31%

7.96%

-15.20%

1.13%

-0.16%

N/A

3.42%

ดัชนีชี้วัด*

0.52%

1.87%

4.87%

2.37%

8.70%

4.00%

N/A

6.08%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-5.00%

1.34%

4.89%

-3.24%

4.27%

2.12%

9.45%

N/A

ความผันผวนกองทุน

18.74% 11.85% 14.13% 18.57% 17.41% 16.87%

N/A

17.71%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

17.88% 16.41% 16.27% 17.64% 13.99% 12.78%

N/A

17.69%

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้ TPXNTR Index adjusted with FX hedging cost 85% + TPXNTR Index (THB) 15%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL JEQ-A
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

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

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

34.61
0.11

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

1.03

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

1.605%

รวม าใช าย

3.750%

2.035%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 64 – 31 ม.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

86.17

-6.90

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-33.52

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

LUXEMBOURG

96.36

THAILAND

3.64

ที่มา: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Class I JPY) 31 ตุลาคม 2565

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%

IT & Services & Others

25.30

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

Elec App & Prec Instr

16.70

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

1.500%

Machinery

9.20

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

Pharmaceutical

8.30

Raw Materials And Chemicals

7.90

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

ที่มา: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Class I JPY) 31 ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust Equity - Japanese Yen

96.36

Hoshizaki

5.20

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.23

Nippon Telegraph & Telephone

4.50

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.41

Keyence

3.80

Nintendo

3.10

Suzuki Motor

3.00

ที่มา: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Class I JPY) 31 ตุลาคม 2565

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

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese
Equity Fund (Class I JPY)

ISIN code :

LU1823088627

Bloomberg code:

TRPJEIJ LX

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 แปนนิส อิ วิตี
Principal Japanese Equity Fund

ชนิดผล ทน ลม (PRINCIPAL JEQ-C)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Japan Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ T. Rowe
Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (JPY)โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย T. Rowe Price
(Luxembourg) Management S.a.r.l. และบริหารเงินลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทใน
ประเทศญี่ปุ่น กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยว
ข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นหรือประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยประเภท
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจจะรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ Warrant American Depository Receipts (ADRs)
European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

วัน ริ่มตน class

วันที่ 11 เมษายน 2565

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

0 ปี 7 เดือน 19 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 13 กุมภาพันธ์ 2557
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV-Japanese Equity Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้
ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active
Management)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY สัดส่วน 100% (ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลก
เปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 15)

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

2.31%

7.96%

N/A

N/A

N/A

N/A

-1.12%

ดัชนีชี้วัด*

N/A

1.87%

4.87%

N/A

N/A

N/A

N/A

6.02%

-5.00%

1.34%

4.89%

-3.24%

4.27%

2.12%

9.45%

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน

N/A

11.85% 14.13%

N/A

N/A

N/A

N/A

15.84%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

N/A

16.41% 16.27%

N/A

N/A

N/A

N/A

16.24%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL JEQ-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 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

N/A

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

1.610%

1.605%

รวม าใช าย

3.750%

2.035%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

LUXEMBOURG

96.36

THAILAND

3.64

ที่มา: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Class I JPY) 31 ตุลาคม 2565

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

% อ NAV

IT & Services & Others

25.30

Elec App & Prec Instr

16.70

Machinery

9.20

Pharmaceutical

8.30

Raw Materials And Chemicals

7.90

ที่มา: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Class I JPY) 31 ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

0.57

Beta

าร ัด าร

ารโอนหนวย

34.61

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

86.17

N/A

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 1 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-12.26

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust Equity - Japanese Yen

96.36

Hoshizaki

5.20

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.23

Nippon Telegraph & Telephone

4.50

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.41

Keyence

3.80

Nintendo

3.10

Suzuki Motor

3.00

ที่มา: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Class I JPY) 31 ตุลาคม 2565

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

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese
Equity Fund (Class I JPY)

ISIN code :

LU1823088627

Bloomberg code:

TRPJEIJ LX

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 แปนนิส อิ วิตี
Principal Japanese Equity Fund

ชนิดผล ทนพิ ศษ (PRINCIPAL JEQ-X)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน/ Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Japan Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ T. Rowe
Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I (JPY)โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย T. Rowe Price
(Luxembourg) Management S.a.r.l. และบริหารเงินลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทใน
ประเทศญี่ปุ่น กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยว
ข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นหรือประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยประเภท
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจจะรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ Warrant American Depository Receipts (ADRs)
European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

วัน ริ่มตน class

วันที่ 20 เมษายน 2565

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

0 ปี 7 เดือน 7 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 13 กุมภาพันธ์ 2557
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV-Japanese Equity Fund ("กองทุนหลัก") เพื่อให้
ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active
Management)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงิน JPY สัดส่วน 100% (ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลก
เปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 15)

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

2.81%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.02%

ดัชนีชี้วัด*

N/A

1.87%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.46%

-5.00%

1.34%

4.89%

-3.24%

4.27%

2.12%

9.45%

N/A

ความผันผวนกองทุน

N/A

11.85%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

12.38%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

N/A

16.41%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16.33%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL JEQ-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 15.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

N/A

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

1.610%

ยกเว้น

รวม าใช าย

3.750%

0.032%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

LUXEMBOURG

96.36

THAILAND

3.64

ที่มา: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Class I JPY) 31 ตุลาคม 2565

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

% อ NAV

IT & Services & Others

25.30

Elec App & Prec Instr

16.70

Machinery

9.20

Pharmaceutical

8.30

Raw Materials And Chemicals

7.90

ที่มา: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Class I JPY) 31 ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

N/A

Beta

าร ัด าร

ารโอนหนวย

34.61

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

86.17

N/A

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 1 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-5.96

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust Equity - Japanese Yen

96.36

Hoshizaki

5.20

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.23

Nippon Telegraph & Telephone

4.50

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.41

Keyence

3.80

Nintendo

3.10

Suzuki Motor

3.00

ที่มา: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Class I JPY) 31 ตุลาคม 2565

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

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese
Equity Fund (Class I JPY)

ISIN code :

LU1823088627

Bloomberg code:

TRPJEIJ LX

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) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น อัตราดอกเบีย้ ดัชนีอา้ งอิง และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารเงินลงทุนกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -Japanese Equity Fund จะ
เป็ นผูพ้ จิ ารณากระจายความเสีย่ งในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึง่ จะเป็ นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุน้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งได้

2.

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน ทีเ่ ป็ นของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศ
ญี่ป่ นุ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารเงินลงทุน ได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

3.

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสาร
ได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาด
ของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารเงินลงทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ ง
ในส่วนนี้

4.

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่ นสกุลเงินบาทเป็ นเยนญี่ป่ นุ
(JPY) จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง : ก อ ง ทุ น เ ปิ ด พ ริ น ซิ เ พิ ล เ จ แ ป น นิ ส อิ ค วิ ตี้ อ า จ ล ง ทุ น ใ น สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ล่ ว ง ห น้ า ( Derivative) ห รื อ
เครื่ อ งมื อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ จ ั ด การกองทุ น โดยจะใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ การเงิ น การคลั ง
เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

5.

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่า
หลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ ย ง : กองทุ น จะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ที่ มี ต ั ว แปรเป็ นอั ต ราแลกเปลี่ ย น โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดความ
เ สี่ ย งเท่ า นั ้ น ทั ้ง นี้ ก า รป้ องกั น ความ เสี่ ย งดั ง กล่ า ว อา จทํ า ให้ ก อง ทุ น เสี ย โอกา สที่ จ ะได้ ร ั บ ผลตอบแทนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หา ก อั ต รา แลกเปลี่ ย นมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปในทางตรงข้ า มกั บ ที่ ก องทุ น คาดการณ์ ไ ว้ อย่ า งไรก็ ต าม กองทุ น ยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งจากการที่ คู่ ส ั ญ ญาไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามสั ญ ญาดั ง กล่ า ว
ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์

6.

กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

