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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี 
Principal Global Infrastructure Equity Fund  
30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL GIF 
ระดับความเส่ียง 6 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทุน,กองทุนรวมหน่วยลงทุน

ประเภท Feeder Fund  
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ  9 กุมภาพันธ์ 2559 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ มี 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 276.24 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย 15.8282 บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงจากธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  2. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการบริหารกองทุน 
  3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง   
  4. ความเสี่ยงท่ีเกิดจาภาวะเศรษฐกิจโลก  
     และภาวะตลาด 
  5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
     ต่างประเทศ   
  6. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
นโยบายจ่ายเงินปนัผล ไม่มี 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด 
    (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที ่ Global Equity 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
  ถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือ 1,000 บาท* 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
   ถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํา่  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.) 

* การปรับขั้นต่ําการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเริ่มมีผลต้ังแต่วันท่ี 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป 

…………………………………………………………………………………… 

 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure 
Equity Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย 
CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)  กองทุนหลักบริหารโดย 
Lazard Asset Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของ
ประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน 
และตราสารท่ีเทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธ์ิ และ Depository 
Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานท่ัวโลกท่ี Listed หรือ Traded ใน 
regulated markets  นอกจากน้ี เพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน 
(Collective Investment Scheme (CIS) อื่ น  ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง  ETF เ พ่ื อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานท่ัวโลก (Global Infrastructure 
Sector) และกองทุนหลักยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บางขณะ กองทุนจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริษัทจัดการจะส่งคําสั่งซื้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ เพ่ือซื้อขายหน่วยลงทุน 
ของกองทุนหลัก 
…………………………………………………………………………………… 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย  ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.50%) 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน อัตราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืน

หน่วยลงทุน 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 
 ในทํานองเดียวกันไว้แลว้ 
 
…………………………………………………………………………………… 

 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.605%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์  ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.032%) 
นายทะเบียน  ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%) 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ**  ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.115%)*** 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด  ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.073%)*** 
*ข้อมูล 1 ก.พ. 65 - 31 ม.ค. 66; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการ   
   ซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหน้ี (ถ้ามี) 
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้เท่าน้ัน   

 ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้และประมาณ  
 การไม่ได้ 

…………………………………………………………………………………… 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถดู 
             ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศยุโรป อังกฤษ และอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

ด้วย 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดังน้ัน 

ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้ 

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้

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

ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 99.62% 
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.41% 
3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.03% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA: LZGIUIA USD 99.62 
สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)  -0.03 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ 
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

         ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 
 YTD  3 เดือน 6 เดอืน  1 ป1ี     3 ป1ี 5 ป1ี ตั้งแตจ่ดัตั้งกองทนุ1 

GIF (%) 4.10 1.55 6.20 -0.95 8.18 4.53 6.57 
Benchmark (%)* 1.42 -0.48 2.28 -4.64 8.54 7.85 6.99 
Information Ratio2 0.96 1.01 0.89 0.37 -0.03 -0.30 -0.04 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 9.81 9.98 11.08 15.09 12.83 13.29 14.45 
1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยง 
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใช้ : HU706478 Index adjusted with FX hedging cost 85% + HU706478 Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันท่ี  
30 เมษายน 2566) มีผลต้ังแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กอ่นหน้าน้ันใช้ benchmark HU706478 Index (THB) 50%  + HU706478 Index adjusted 
with FX hedging cost 50% (11 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 มกราคม 2565) 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี

Principal Global Infrastructure Equity Fund  (PRINCIPAL GIF)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- 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 ผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยว
กับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure Sector) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

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

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 7 ปี 2 เดือน 12 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2559

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
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 
วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน 4.10% 1.55% 6.20% -0.95% 8.18% 4.53% N/A 6.57%

ดัชนีชี้วัด* 1.42% -0.48% 2.28% -4.64% 8.54% 7.85% N/A 6.99%

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

ความผันผวนกองทุน 9.81% 9.98% 11.08% 15.09% 12.83% 13.29% N/A 14.45%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 11.91% 11.78% 13.65% 15.69% 12.83% 13.40% N/A 14.58%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

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

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 99.62

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 0.41

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.03

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

National Grid 8.10

Norfolk Southern 8.00

VINCI 7.80

Ferrovial 7.70

Snam 5.20

ที่มา: Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A Acc USD Hedged Share Class 31 
มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Industrials 46.40

Utilities 44.80

Energy 5.60

Telecommunications 3.20

ที่มา: Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A Acc USD Hedged Share Class 31 
มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

Continental Europe 41.84

North America 27.00

UNITED KINGDOM 20.12

Asia ex Japan 10.66

THAILAND 0.38

ที่มา: Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A Acc USD Hedged Share Class 31 
มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -30.77

Recovering Period 1 ปี 8 เดือน 

FX Hedging 85.03

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 23.78

Sharpe Ratio 0.64

Alpha -0.50

Beta 0.87

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.6100% 1.6050%

รวมค่าใช้จ่าย 5.3500% 2.0730%

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.6100% 1.5000%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.6100% 1.5000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

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

ISIN code : IE00B3X5FG30

Bloomberg code: LZGIUIA ID

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



 

1.     ความเส่ียงจากธรุกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน (Business Risk) 

กองทุนอาจมกีารกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนทีล่งทุนในอุตสาหกรรมทัว่ไป หลกัทรพัยข์องธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานน้ีอาจแปรผนัตามสภาพ

เศรษฐกจิ, การเมอืง หรอืกฎเกณฑท์ีม่ผีลต่อธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐานเหล่าน้ี การดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเหลา่น้ีอาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยั

อื่นๆ อาท ิตน้ทุนทีส่งูขึน้, การแขง่ขนัในตลาด, กฎระเบยีบ ฯลฯ 

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารกองทนุแบบ (Management Style Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นผูค้ดัเลอืกหลกัทรพัยเ์พื่อลงทุน โดยการกระจายการลงทุนอาจไม่ไดส้อดคลอ้งกบั Index ดงันัน้ผลการดําเนินงานอาจ

เบีย่งเบนและไม่ไดส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตราฐาน (Benchmark) ได ้

3.    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในบางบรษิทัทีม่ปีรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัยต่ํ์า โดยเฉพาะบรษิทัทีม่มีลูค่าตามราคาตลาดขนาดเลก็ ดงันัน้ จงึอาจ

ถูกขายในราคาทีต่ํ่ากว่าราคาตลาดในปัจจุบนั หรอืทยอยขายไดใ้นจํานวนทีเ่ลก็น้อย และอาจใชเ้วลายาวนานกว่าปกต ิ

4.    ความเส่ียงท่ีเกิดจาภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะตลาด (Economic Investment  and Business Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในอตัราแลกเปลีย่น และหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดหุน้ทัว่โลก ทัง้ในกลุ่มประเทศเกดิใหม่ หรอืกลุ่มประเทศทีพ่ฒันา

แลว้ และบางประเทศทีม่รีะบบการปกครองทีเ่ครง่ครดั ความเสีย่งดงักล่าวครอบคลุมถงึดุลการคา้ และความไมส่มดุลยท์างการคา้ และนโยบาย

ทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วเน่ือง, ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ, กฎเกณฑก์ารเพกิถอนการลงทุน, นโยบายภาครฐัทีเ่กีย่วกบั

การโอนกจิการเป็นของรฐั, ขอ้จํากดัทางการเมอืง ซึง่รวมถงึการเวนคนืภาคอสงัหารมิทรพัย,์ ความเสีย่งทีส่งูขึน้จากการทีท่รพัยส์นิอาจถูกโอน

เป็นของชาต ิหรอืเวนคนื หรอืการถูกเรยีกเกบ็ภาษสีาํหรบัผูม้รีายไดส้งู (Confiscatory taxation), ความไมม่ัน่คงของเศรษฐกจิหรอืการเมอืง 

ปัจจยัเหล่าน้ีอาจทําใหร้าคาของหลกัทรพัยผ์นัผวน และขาดสภาพคล่องได ้และส่งผลกระทบต่อกําไรและผลการดาํเนินงานของกองทุน 

นอกจากน้ี ความแตกต่างของเศรษฐกจิในแต่ละประเทศ ทัง้ในแง่ของการเตบิโตของ GDP, อตัราเงนิเฟ้อ, ค่าเงนิอ่อนคา่ ฯลฯ อกีทัง้ เศรษฐกจิ

นัน้พึง่พาการคา้ขา้มประเทศจงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการกดีกนัทางการคา้, การควบคมุปรมิาณการหมุนเวยีนของสกุลเงนิ, มาตรการกดีกนั

ทางการคา้ และเศรษฐกจิในบางประเทศอาจพึง่พาบางอุตสาหกรรม จงึอาจทําใหร้ะดบัหน้ีสงูกวา่ประเทศอื่น 

5. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)  

คอื ความเสีย่งจากการผนัผวนอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างไปจากสกลุเงนิที่

ระดมทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นในช่วงเวลานัน้ ๆ ดว้ย  

และรายรบัหรอืกําไรทีไ่ดร้บัอาจอยู่ในรูปสกลุเงนิต่างๆ ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ในกรณทีีอ่ตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวน กจ็ะสง่ผลกระทบต่อมลูค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนได ้ขณะทีก่องทุนตอ้งชําระเงนิทีล่งทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น Base currency ดงันัน้ กระแสเงนิลงทุน, ความ

เคลื่อนไหวของราคาตลาด ดงันัน้กองทุนจงึอาจไดร้บัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและอาจมผีลกระทบในทางลบต่อมลูค่าการลงทุนของ

กองทุนไดใ้นกรณีทีก่องทุนใชก้าร hedging และการทําธุรกรรม อื่น ๆ เพื่อลด ความเสีย่ง จากการเพิม่ขึน้อตัราดอกเบีย้ กอ็าจ ส่งผลให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง อนัเกดิจากคา่ใชจ่้าย และความสามารถในการคาดการณ์ การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ของผูจ้ดัการ

กองทุน 

6. ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) :  

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกวา่หลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าดงักลา่วย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกวา่การลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security)    กองทุนจะลงทุนในสญัญา

ซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว อาจทําให้

กองทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรก็

ตาม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบั

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

7. กองทุนมคีวามเส่ียงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
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