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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG 
Principal Global Equity ESG Fund 
30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL GESG 
ระดับความเส่ียง 6 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
   ประเภท Feeder Fund 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 20 พฤษภาคม 2565 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ มี 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 671.83 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย  
 ชนดิสะสมมูลค่า 10.5099 บาท 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม 10.5101 บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงด้านตลาด      
  2. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน 

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง     
4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 

  5. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
  6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะ  
                                      ของสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง 
นโยบายจ่ายเงินปนัผล ไม่มี 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที ่ Global Equity 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
  ถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือ  
 ชนดิสะสมมูลค่า 1,000 บาท 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม 1 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.) 

…………………………………………………………………………………… 
 
 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund  
Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share  
Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า 
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการ 
โดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จดทะเบียน 
จัดต้ังในประเทศ Luxembourg และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ UCITS ซึ่ง 
กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้น 
ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและหลกัทรัพย์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับตราสารทุน 
ของบริษัทท่ัวโลก โดยท่ัวไปกองทุนจะถือครองหุน้ของบริษัทน้อยกว่า 50 บริษัท  
กองทุนจะลงทุนในบริษัทท่ีมีหลักธรรมาภิบาลท่ีดีตามหลักเกณฑข์องผู้จัดการการ 
ลงทุน และจะรักษาคะแนนด้านความย่ังยืนโดยรวมท่ีสูงกว่าดัชนี MSCI AC  
World (Net TR) ตามการพิจารณาซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ของผู้จัดการกองทุน 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน  
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน อัตราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืน

หน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย ไม่เกิน 0.54% 
หลักทรัพย์ (เกบ็เข้ากองทุน) 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 
ในทํานองเดียวกนัไว้แล้ว 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.0321%) 
นายทะเบียน   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%) 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 3.21%** 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 3.21%** 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 1.9581%)** 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 6.22% (ปัจจุบัน 1.9581%)** 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานอง 
 เดียวกันไว้แล้ว 
**เพดานค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้เท่าน้ัน ส่วน

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้และประมาณการไม่ได้ 
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มมีผลต้ังแต่ 27 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป 
…………………………………………………………………………………… 
 

Class A Class C 
กองทนุรวมนีม้ิได้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดว่าด้วยการเปดิเผยข้อมูลด้านความ
ยั่งยืน การบริหารจดัการและการจดัทาํรายงานของกองทุนรวม
เช่นเดยีวกับ SRI Fund 



กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควต้ีิ ESG      30 เมษายน 2566 

 
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 

 

• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ซึ่งมีเง่ือนไขการลงทุนและสทิธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละชนิดกอ่นทํา

การลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควต้ีิ ESG มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือ

ป้องกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่ละขณะขึน้อยู่
กับดุลยพินิจท่ีผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกท้ัง การทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม
ลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

• ในกรณีท่ีมีการรับค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนน้ีไปลงทุน บริษทัจัดการจะจ่ายคนืในรูปแบบใดๆ ให้แกก่องทุนน้ีไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม (ถ้ามี)  

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควต้ีิ ESG อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทําใหก้องทุนรวมน้ีมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและ  รับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

• กองทุนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงท่ีกลยุทธ์การลงทุน การ
วิเคราะหห์ลักทรัพย์ท่ีลงทุน และปัจจัยอื่นๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทําให้ไม่บรรลวุัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการคัดเลือก
หลักทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสท่ีหลกัทรัพย์ท่ีลงทุนมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจ
อุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว ้

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar     
   99.23% 
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.74% 
3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)  
   -0.96% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
SCHRODER INTL SEL GBL SUST GTH C USD ACC :  
SGDWDCA LX 

99.23 

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)  -0.96 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ   
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

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

GESG-A(%) 7.40 2.35 10.88 n/a n/a n/a 5.10 
Benchmark (%) 7.58 1.35 9.24 n/a n/a n/a 5.12 
Information Ratio2 -0.02 0.35 0.21 n/a n/a n/a 0.02 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 13.68 13.70 15.87 n/a n/a n/a 19.20 
GESG-C(%) 7.40 2.35 10.88 n/a n/a n/a 1.69 
Benchmark (%) 7.58 1.35 9.24 n/a n/a n/a 1.14 
Information Ratio2 -0.02 0.35 0.21 n/a n/a n/a 0.06 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 13.68 13.70 15.87 n/a n/a n/a 18.38 
1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยง  
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1WD Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันท่ี 30 เมษายน 
2566) 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

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

Principal Global Equity ESG Fund ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GESG-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share 
Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder 
Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จดทะเบียนจัด
ตั้งในประเทศ Luxembourg และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งกองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก 
(Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของ
บริษัททั่วโลก โดยทั่วไปกองทุนจะถือครองหุ้นของบริษัทน้อยกว่า 50 บริษัท กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีหลักธร
รมาภิบาลที่ดีตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดการการลงทุน และจะรักษาคะแนนด้านความยั่งยืนโดยรวมที่สูงกว่าดัชนี 
MSCI AC World (Net TR) ตามการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้จัดการกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (“กองทุน
หลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบ
การสูงกว่าดัชนี ชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

วันเริ่มต้น class วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 0 ปี 10 เดือน 24 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 20 พฤษภาคม 2565

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 20 พฤษภาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 
100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบ
แทน 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 7.40% 2.35% 10.88% N/A N/A N/A N/A 5.10%

ดัชนีชี้วัด* 7.58% 1.35% 9.24% N/A N/A N/A N/A 5.12%

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

ความผันผวนกองทุน 13.68% 13.70% 15.87% N/A N/A N/A N/A 19.20%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 11.99% 11.86% 15.08% N/A N/A N/A N/A 17.68%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปใช้  M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1WD Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL GESG-A

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 99.23

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.74

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.96

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Microsoft Corp 7.00

Schneider Electric SE 3.80

Alphabet Inc 3.70

Booking Holdings Inc 3.60

AstraZeneca PLC 3.10

ที่มา: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - Class C Accumulation 
USD 31 มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information Technology 21.70

Financials 18.00

Health Care 17.30

Industrials 15.80

Consumer Discretionary 11.10

ที่มา: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - Class C Accumulation 
USD 31 มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

UNITED STATES 44.75

UNITED KINGDOM 16.14

JAPAN 5.76

HONG KONG 2.98

Unclassified 2.88

ที่มา: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - Class C Accumulation 
USD 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 -15.51

Recovering Period 0 ปี 6 เดือน 

FX Hedging 85.78

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 106.73

Sharpe Ratio 0.14

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400% 1.6050%

รวมค่าใช้จ่าย 6.2200% 1.9581%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานอง
เดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% 1.5000%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% 1.5000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL GESG-A

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Schroder International Selection Fund 
Global Sustainable Growth - Class C 
Accumulation USD

ISIN code : LU0557290854

Bloomberg code: SGDWDCA LX

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



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

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

Principal Global Equity ESG Fund ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GESG-C)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share 
Class) C Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder 
Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จดทะเบียนจัด
ตั้งในประเทศ Luxembourg และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งกองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก 
(Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของ
บริษัททั่วโลก โดยทั่วไปกองทุนจะถือครองหุ้นของบริษัทน้อยกว่า 50 บริษัท กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีหลักธร
รมาภิบาลที่ดีตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดการการลงทุน และจะรักษาคะแนนด้านความยั่งยืนโดยรวมที่สูงกว่าดัชนี 
MSCI AC World (Net TR) ตามการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้จัดการกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (“กองทุน
หลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบ
การสูงกว่าดัชนี ชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

วันเริ่มต้น class วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 0 ปี 8 เดือน 29 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 20 พฤษภาคม 2565

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 20 พฤษภาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 
100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบ
แทน 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 7.40% 2.35% 10.88% N/A N/A N/A N/A 1.69%

ดัชนีชี้วัด* 7.58% 1.35% 9.24% N/A N/A N/A N/A 1.14%

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

ความผันผวนกองทุน 13.68% 13.70% 15.87% N/A N/A N/A N/A 18.38%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 11.99% 11.86% 15.08% N/A N/A N/A N/A 16.70%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปใช้  M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1WD Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL GESG-C

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 99.23

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.74

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.96

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Microsoft Corp 7.00

Schneider Electric SE 3.80

Alphabet Inc 3.70

Booking Holdings Inc 3.60

AstraZeneca PLC 3.10

ที่มา: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - Class C Accumulation 
USD 31 มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information Technology 21.70

Financials 18.00

Health Care 17.30

Industrials 15.80

Consumer Discretionary 11.10

ที่มา: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - Class C Accumulation 
USD 31 มีนาคม 2566

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

UNITED STATES 44.75

UNITED KINGDOM 16.14

JAPAN 5.76

HONG KONG 2.98

Unclassified 2.88

ที่มา: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - Class C Accumulation 
USD 31 มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

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

หมายเหตุ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มมีผลตั้งแต่ 27 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -15.51

Recovering Period 0 ปี 6 เดือน 

FX Hedging 85.78

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 106.73

Sharpe Ratio 0.57

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400% 1.6050%

รวมค่าใช้จ่าย 6.2200% 1.9581%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานอง
เดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL GESG-C

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Schroder International Selection Fund 
Global Sustainable Growth - Class C 
Accumulation USD

ISIN code : LU0557290854

Bloomberg code: SGDWDCA LX

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



ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

 

1.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) :  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 

สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

     แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อ

กําหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐาน

และศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตรา

สารดงักล่าว 

2.   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :  

เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนไดล้งทุนไว้ได้ เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารที่กองทุนลงทุนมี

สภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

Schroder Investment Management (Europe) S.A. ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable 

Growth (กองทุนหลกั) จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3.   ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :   

เน่ืองจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือ

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

      แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนไดม้กีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุน

อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4. ความเส่ียงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :  

การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูคา่ของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขาย

ทํากําไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายทํากําไรในช่วงทีบ่าท

อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเครือ่งมอืสําคญัในการบรหิารความ

เสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ทําไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/ หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนัความเสีย่ง

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 

- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่ง

ของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจ

ไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะใชก้าร

วเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

 5.   ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

 



แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะกําหนดกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหม้ี

ระบบที่เหมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี และในกรณทีี่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความ

เสีย่งดงักล่าว อาจทําให้กองทุนเสยีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนที่เพิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุน

คาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะ

ทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

6.   ความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัยห์รอืตวัแปรอา้งองิ ทําให้

ไดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อกโดยบรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คงสงู และ

กองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคุมระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนั

ผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม   

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั:  

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risks) 

ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารทุนหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุน มลูคา่ของตราสารทุนอาจลดลงเน่ืองจากสภาวะตลาดทัว่ไปทีไ่ม่เกีย่วขอ้งโดยเฉพาะ

กบับรษิทัใดบรษิทัหน่ึง เช่น ภาวะเศรษฐกจิทีต่กต่ํา การเปลีย่นแปลงมุมมองการลงทุนต่อรายไดข้องบรษิทั การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้หรอื

อตัราแลกเปลีย่น หรอืความเชื่อมัน่ของนักลงทุนโดยทัว่ไป นอกจากน้ียงัอาจเกดิจากปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรอือุตสาหกรรมใดโดยฉพาะ 

เช่น การขาดแคลนแรงงานหรอืตน้ทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้และสภาวะการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม ซึง่ทัว่ไปตราสารทุนจะมคีวามผนัผวนของราคา

มากกวา่ตราสารหน้ี 

ความเสีย่งจากความยัง่ยนื (Sustainability Risks) 

ผูจ้ดัการกองทุนคํานึงถงึความเสีย่งด้านความยัง่ยนืในการบรหิารจดัการกองทุน ความเสีย่งด้านความยัง่ยนืคอืเหตุการณ์หรอืเงื่อนไขดา้นสภาวะดา้น

สิง่แวดล้อม สงัคม หรอืธรรมาภบิาล ที่หากเกดิขึน้อาจก่อให้เกดิผลกระทบทางลบกบัมลูค่าของการลงทุนและผลตอบแทนของกองทุน ตวัอย่างของ

ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ แนวโน้มทีจ่ะเกดิน้ําท่วมเพิม่ขึน้เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการเพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเล อุทกภยั

อาจส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลกัทรพัย์หลายราย เช่น บริษัทอสงัหาริมทรพัย์ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนในบริษทัเหล่านัน้ 

ตวัอย่างของความเสี่ยงทางสงัคม ได้แก่ แนวปฏิบตัิการทํางานที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้แรงงานเด็ก บริษัทที่มีแนวปฏิบตัิดงักล่าว หรือมีส่วน

ร่วมกบัซพัพลายเออรท์ีม่พีฤตกิรรมเช่นนัน้ อาจละเมดิกฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละ/หรอือาจถูกมองในแง่ลบจากตลาด ตวัอย่างของความเสีย่งดา้นธรรมาภิ

บาลคอืความจําเป็นในการยอมรบัความหลากหลายทางเพศ หากการรายงานของบรษิทัระบุวา่ไม่มคีวามหลากหลาย หรอืมกีารรายงานขา่วเกีย่วกบัการ

เลอืกปฏบิตัภิายในธุรกจิโดยพจิารณาจากเพศสภาพ อาจส่งผลเสยีต่อความเชื่อมัน่ในตลาดที่เกี่ยวกบับรษิทัและส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบรษิทั 

นอกจากน้ียงัมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัฎระเบยีบใหม่ ภาษ ีหรอืมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสรมิแนวปฏบิตัทิีย่ ัง่ยนื การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว

อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผูอ้อกในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัขอ้กําหนดใหม่ 

กองทุนบางกองทุนมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนอย่างยัง่ยนื และ/หรอืมลีกัษณะดา้นสิง่แวดลอ้มและ/หรอืสงัคม โดยใช้เกณฑ์ความยัง่ยนืในการเลอืก

หลกัทรพัยท์ี่จะลงทุนซึ่งเลอืกโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนอาจมกีารจํากดัความเสีย่งต่อบางบรษิทั อุตสาหกรรม หรอืภาคส่วน และอาจละทิ้งโอกาสใน

การลงทุนบางอย่าง หรอืจําหน่ายการถอืครองบางสว่นทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัเกณฑค์วามยัง่ยนื ผูล้งทุนอาจมมีุมมองทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัสิง่ทีก่่อใหเ้กดิการ

ลงทุนอย่างยัง่ยนื ทําใหก้องทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีไ่ม่สะทอ้นความเชื่อและค่านิยมของผูล้งทุนรายใดรายหน่ึง ตวัอยา่งเช่น การมสี่วนร่วมกบับรษิทันัน้

เพื่อปรบัปรุงแง่มุมบางประการของแนวทางปฏบิตัดิ้านสิง่แวดล้อม สงัคม หรอื ธรรมาภบิาล กรอบการกํากบัดูแลที่ใช้กบัผลติภณัฑ์ที่ย ัง่ยนืและการ

ลงทุนอย่างยัง่ยนืมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็ ดว้ยเหตุน้ี ลกัษณะการลงทุนทีย่ ัง่ยนืของกองทุนหน่ึงๆ และการอธบิายต่อผูล้งทุนอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่

เวลาผ่านไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดใหม่หรอืแนวทางการกํากบัดูแลทีบ่งัคบัใช ้ 

ความเสีย่งเฉพาะ (Specific Risks) 

ตามนโยบายการลงทุนเกีย่วกบัขอ้กําหนดในการลงทุน 2 ใน 3 ของทรพัยส์นิในกรณีทีส่ภาวะตลาดปกต ิซึง่กองทุนมลีกัษณะดา้นสิง่แวดลอ้มและ/หรอื

สงัคม การที่กองทุนมลีกัษณะเฉพาะเหล่าน้ีอาจไดร้บัความเสีย่งในการจํากดัการลงทุนต่อบางบรษิทั อุตสาหกรรม หรอืภาคส่วน และกองทุนอาจละทิง้

โอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรอืจําหน่ายการถอืครองบางประเภทที่ไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์ความยัง่ยนืที่ผูจ้ดัการกองทุนกําหนดไว ้นักลงทุนอาจมี

มุมมองทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัสิง่ทีก่่อใหเ้กดิการลงทุนอย่างยัง่ยนื ทําใหก้องทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีไ่ม่สะทอ้นความเชื่อและค่านิยมของนักลงทุนรายใด

รายหน่ึงโดยเฉพาะ 
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