กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

30 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
Principal Global Infrastructure Equity Fund
30 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL GIF

่ ง
ระดับความเสีย

6 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน,กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund

วันที่จดทะเบียนกองทุน

9 กุมภาพั นธ์ 2559

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 313.93 ล้านบาท
ปัจจุบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

15.8153 บาท

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจโครงสร้างพื้ นฐาน
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารกองทุน
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
4. ความเสี่ยงที่เกิดจาภาวะเศรษฐกิจโลก
และภาวะตลาด
5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
6. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่

Global Equity

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุน
รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………

กองทุ น มี น โยบายลงทุ น ในกองทุ น Lazard Global Listed Infrastructure
Equity Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย
CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 80 ของ
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น (Feeder Fund) กองทุ น หลั ก บริ ห ารโดย
Lazard Asset Management Limited จด ท ะเบี ยน ภ าย ใต้ ก ฎ ห ม าย ข อ ง
ประเทศไอร์ แลนด์ และอยู่ ภายใต้ UCITS กองทุ นหลั ก เน้น ลงทุน ในตราสารทุ น
และตราสารที่เ ทียบเท่ าตราสารทุน (หุ้ นสามัญ , หุ้ น บุ ริมสิทธิ์ และ Depository
Receipts) ของธุ ร กิ จ โครงสร้ า งพื้ นฐานทั่ ว โลกที่ Listed หรื อ Traded ใน
regulated markets น อก จาก นี้ เพื่ อที่ จะบ รรลุ วั ต ถุ ป ระส งค์ ก ารล งทุ น
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน
( Collective Investment Scheme (CIS) อื่ น ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง ETF เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้อ งกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของ
บริษั ท ที่ ทํ าธุ รกิ จ เกี่ ย วกั บ โครงสร้างพื้ นฐานทั่ ว โลก (Global Infrastructure
Sector) และกองทุนหลักยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บางขณะ กองทุนจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริษัทจัดการจะส่งคําสั่งซื้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ เพื่ อซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหลัก
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

้ คืน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ
หน่วยลงทุน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่น
ื ใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
วันทําการซื้อ

นโยบายการลงทุน

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ

1,000 บาท*

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริม
่ ทําการ
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.)

* การปรับขั้นตํ่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริม
่ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.605%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.032%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.065%)**

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.023%)**

*ข้อมูล 1 ก.พ. 64 - 31 ม.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
่ ระมาณการได้เท่านั้น
**เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะทีป
ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

30 พฤศจิกายน 2565
ชื่อทรัพย์สน
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 96.03%
2. สินทรัพย์อน
ื่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 2.67%
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.30%

% ของ NAV

LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA: LZGIUIA USD
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

96.03
2.67

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถ
ดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

ผลการดําเนินงาน

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

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
5 ปี1
8.22
4.33
3.84

GIF (%)

YTD
1.39

3 เดือน
3.30

6 เดือน
-1.28

ตั้งแต่จด
ั ตั้งกองทุน1
6.96

Benchmark (%)*

-0.55

-2.40

-3.56

5.63

8.33

6.73

7.86

Information Ratio2

0.21

1.95

0.41

0.24

-0.34

-0.26

-0.08

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

16.27

22.37

18.88

15.85

16.03

13.59

14.69

่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม

1

Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2565) มีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้ benchmark HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index
adjusted with FX hedging cost 50% (11 กุมภาพั นธ์ 2563 – 3 มกราคม 2565)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•
•

•
•
•
•

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีค วามเสี่ ยงของการลงทุ น ผู้ล งทุนอาจได้รับเงิ นลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้ น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผูต
้ ด
ิ ต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จด
ั ทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ที่บริษท
ั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่
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
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Fund Features
Fund Name (short)

PRINCIPAL GIF

Risk Level

6 (High Risk)

Fund Type

Equity Fund, Feeder Fund

Inception Date

9 February 2016

Foreign Investment Policy Yes
Foreign exchange rate

According to the discretion

Policy

of fund manager

Registered fund size

3,000 MTHB

Net Asset Value

313.93 MTHB

Net Asset Value Per Unit

15.8153 THB

Risk Involve

1. Business Risk
2. Management Style Risk
3. Liquidity Risk
4. Economic Investment and Business Risk
5. Foreign Exchange Risk
6. Repatriation Risk

Dividend Policy

None

Trustee

Standard Chartered Bank (Thai) PCL.

Registrar

Principal Asset Management Co., LTD.

AIMC Category

Global Equity

……………………………………………………………………………………

The fund has a policy to invest in Lazard Global Listed Infrastructure
Equity Fund (master fund) which will result in net exposure in CIS
units of such fund on average in the fiscal year is not less than 80%
of the net asset value of the fund (feeder fund). The master fund is
managed by Lazard Asset Management Limited registered under the
laws of Ireland and under UCITS. The master fund focuses on
investing in equity and equities equivalent instruments (ordinary
shares, preferred shares and deposit receipts) of the global
infrastructure business listed or traded in regulated markets. In
addition, in order to achieve investment objectives, the master fund
may invest in the mutual funds or other collective investment
scheme (CIS) which includes the ETF in accordance with the fund's
investment policy through investment in equity instruments of
companies that do business on the global infrastructure sector and
the master fund also has a policy to prevent risks from exchange
rates for some time. The master fund registered in Ireland. The
management company will send the trading order of the master fund
to Ireland to buy and sell investment units of the master fund.

Purchase/ Redemption
Subscription Period

Investment Policy

Every business day from bank business

……………………………………………………………………………………

hours to 3.30 pm
Minimum Subscription

1,000 THB

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*

Redemption Period

Every business day from bank business

Front-end fee

Not more than 1.61% (Currently 1.50%)

hours to 3.00 pm

Back-end fee

Not more than 1.07% (Waived)

Minimum Redemption

Not defined

Switching Fee

According to the conditions of sale and

Minimum Balance

Not defined

Redemption Policy

Within 5 business days from NAV
calculation date (NAV announce T+2,
Settlement T+6, CIMBT at 11.30 a.m., SCB/
KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK at
1.00 p.m.)

……………………………………………………………………………………

redemption of investment units
*Fee included VAT.
……………………………………………………………………………………

Fund Fee (% of NAV)*
Management Fee

Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.605%)

Trustee Fee

Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.032%)

Registrar Fee

Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.321%)

Other Expense

Not more than 3.09% p.a. (Currently 0.065%)**

Total Expense(TER) Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.023%)**
*as of 1 Feb 21 - 31 Jan 22, fee included VAT.
**Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the expenses
that can only be estimated, while actual expenses are included both
estimated and unestimated.
……………………………………………………………………………………

Principal Global Infrastructure Equity Fund

30 November 2022
Top 5 Holding

Asset Allocation

Securities

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 96.03%
2. Other Assets/liability 2.67%
3. Savings account 1.30%

% of NAV

LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA: LZGIUIA USD
Other Assets/liability

96.03
2.67

Remark : Data as of 30 November 2022. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th

Fund Performance VS Benchmark

*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Remark: Data as of 30 November 2022. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th

Fund Performance
YTD

3M

6M

1Y1

3Y1

5Y1

GIF (%)

1.39

3.30

-1.28

8.22

4.33

3.84

Since Inception1

Benchmark (%)*

-0.55

-2.40

-3.56

5.63

8.33

6.73

7.86

Information Ratio2

0.21

1.95

0.41

0.24

-0.34

-0.26

-0.08

Standard Deviation (%)

16.27

22.37

18.88

15.85

16.03

13.59

14.69

6.96

Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
2
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk
*Benchmark : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15% (source: Bloomberg as of 30 November 2022) effective
from 4 January 2022 onwards before that using benchmark HU706478 Index (THB) 50% + HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 50%
(11 February 2020 – 3 January 2022)
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance
1

•
•
•
•
•
•

Master fund has highly concentrated investment in Europe and North America. So, investors have to diversify investment for their
portfolios.
Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than
the initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment
objectives of investors and investors accept the risk that may arise from the investment.
In an unusual situation unitholders may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the
period that specified in the prospectus.
Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future
reference and when in doubt, please contact the selling agent before investing.
Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision.
This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any
person to purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice
regarding any transaction involving the investment products of the companies mentioned herein.

Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays
(except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries.
Principal Asset Management Company Limited
44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.th

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

อ ทน ปิดพรินซิ พิล โ ลบอล อินฟราสตรั

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อร อิ วิตี

Principal Global Infrastructure Equity Fund

(PRINCIPAL GIF)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งจะส่งผล
ให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักบริหารโดย Lazard Asset Management Limited จด
ทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และ
ตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ์ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่ว
โลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets นอกจากนี้ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลง
ทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึ่งรวม
ถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทาธุรกิจเกี่ยว
กับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure Sector) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

วัน ริ่มตน class

N/A

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

6 ปี 9 เดือน 9 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2559
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผล
ตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active
Management)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD
ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
อัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ
ร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

กองทุน

1.39%

3.30%

ดัชนีชี้วัด*

-0.55%

-2.40%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

าร ารวมตอตานท ริต :

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

-1.28%

8.22%

4.33%

3.84%

N/A

6.96%

-3.56%

5.63%

8.33%

6.73%

N/A

7.86%

-6.04% -22.81%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

16.27% 22.37% 18.88% 15.85% 16.03% 13.59%

N/A

14.69%

15.84% 20.69% 18.07% 15.59% 15.66% 13.69%

N/A

14.70%

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 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL GIF
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

0.31

Beta

0.92

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

าร ัด าร

1.610%

1.605%

รวม าใช าย

5.350%

2.023%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ก.พ. 64 - 31 ม.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

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

็บ ริ

าร าย

1.610%

1.500%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

1.500%

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

19.96

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

็บ ริ

าธรรม นียม

84.09

-3.84

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

1 ปี 8 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-30.77

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

Europe

41.48

North America

26.12

UNITED KINGDOM

18.44

Asia ex Japan

9.99

THAILAND

3.97

ที่มา: Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A Acc USD Hedged Share Class 31
ตุลาคม 2565

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

% อ NAV

Industrials

46.10

Utilities

43.00

Energy

6.90

Telecommunications

4.00

ที่มา: Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A Acc USD Hedged Share Class 31
ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

96.03

VINCI

7.90

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.67

Ferrovial

7.50

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.30

National Grid

7.40

Norfolk Southern

7.00

Snam

6.40

ที่มา: Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A Acc USD Hedged Share Class 31
ตุลาคม 2565

PRINCIPAL GIF
ารล ทนใน อ ทนอ่นที่ล ทน ิน 20% อ NAV
ช่อ อ ทน :

Lazard Global Listed Infrastructure Equity ISIN code :
Fund - A Acc USD Hedged Share Class

Bloomberg code:

IE00B3X5FG30
LZGIUIA ID

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.

ความเสี่ยงจากธุรกิ จโครงสร้างพื้นฐาน (Business Risk)
กองทุนอาจมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนทีล่ งทุนในอุตสาหกรรมทัวไป
่ หลักทรัพย์ของธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานนี้อาจแปรผันตามสภาพ
เศรษฐกิจ, การเมือง หรือกฎเกณฑ์ทม่ี ผี ลต่อธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานเหล่านี้ การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เหล่านี้อาจได้รบั ผลกระทบจากปั จจัย
อื่นๆ อาทิ ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ , การแข่งขันในตลาด, กฎระเบียบ ฯลฯ

2.

ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการบริ หารกองทุนแบบ (Management Style Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนจะเป็ นผูค้ ดั เลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน โดยการกระจายการลงทุนอาจไม่ได้สอดคล้องกับ Index ดังนัน้ ผลการดําเนินงานอาจ
เบีย่ งเบนและไม่ได้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน (Benchmark) ได้

3.

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในบางบริษทั ทีม่ ปี ริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าํ โดยเฉพาะบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าตามราคาตลาดขนาดเล็ก ดังนัน้ จึงอาจ
ถูกขายในราคาทีต่ ่าํ กว่าราคาตลาดในปั จจุบนั หรือทยอยขายได้ในจํานวนทีเ่ ล็กน้อย และอาจใช้เวลายาวนานกว่าปกติ

4.

ความเสี่ยงที่เกิ ดจาภาวะเศรษฐกิ จโลก และภาวะตลาด (Economic Investment and Business Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในอัตราแลกเปลีย่ น และหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดหุน้ ทัวโลก
่
ทัง้ ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ หรือกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้ว และบางประเทศทีม่ รี ะบบการปกครองทีเ่ คร่งครัด ความเสีย่ งดังกล่าวครอบคลุมถึงดุลการค้า และความไม่สมดุลย์ทางการค้า และนโยบาย
ทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง, ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ, กฎเกณฑ์การเพิกถอนการลงทุน, นโยบายภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับ
การโอนกิจการเป็ นของรัฐ, ข้อจํากัดทางการเมือง ซึง่ รวมถึงการเวนคืนภาคอสังหาริมทรัพย์, ความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้ จากการทีท่ รัพย์สนิ อาจถูกโอน
เป็ นของชาติ หรือเวนคืน หรือการถูกเรียกเก็บภาษีสาํ หรับผูม้ รี ายได้สงู (Confiscatory taxation), ความไม่มนคงของเศรษฐกิ
ั่
จหรือการเมือง
ปั จจัยเหล่านี้อาจทําให้ราคาของหลักทรัพย์ผนั ผวน และขาดสภาพคล่องได้ และส่งผลกระทบต่อกําไรและผลการดําเนินงานของกองทุน
นอกจากนี้ ความแตกต่างของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ทัง้ ในแง่ของการเติบโตของ GDP, อัตราเงินเฟ้ อ, ค่าเงินอ่อนค่า ฯลฯ อีกทัง้ เศรษฐกิจ
นัน้ พึง่ พาการค้าข้ามประเทศจึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า, การควบคุมปริมาณการหมุนเวียนของสกุลเงิน, มาตรการกีดกัน
ทางการค้า และเศรษฐกิจในบางประเทศอาจพึง่ พาบางอุตสาหกรรม จึงอาจทําให้ระดับหนี้สงู กว่าประเทศอื่น

5.

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)
คือ ความเสีย่ งจากการผันผวนอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทีม่ สี กุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่
ระดมทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นในช่วงเวลานัน้ ๆ ด้วย
และรายรับหรือกําไรทีไ่ ด้รบั อาจอยู่ในรูปสกุลเงินต่างๆ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ในกรณีทอ่ี ตั ราแลกเปลีย่ นมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนได้ ขณะทีก่ องทุนต้องชําระเงินทีล่ งทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ น Base currency ดังนัน้ กระแสเงินลงทุน, ความ
เคลื่อนไหวของราคาตลาด ดังนัน้ กองทุนจึงอาจได้รบั ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของ
กองทุนได้ในกรณีทก่ี องทุนใช้การ hedging และการทําธุรกรรม อื่น ๆ เพื่อลด ความเสีย่ ง จากการเพิม่ ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ก็อาจ ส่งผลให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง อันเกิดจากค่าใช้จ่าย และความสามารถในการคาดการณ์ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ของผูจ้ ดั การ
กองทุน

6.

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) :
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security) กองทุนจะลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้
กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็
ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์

7.

กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ มได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

