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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูส าคญั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ESG 
Principal Global Equity ESG Fund 

PRINCIPAL GESG 
(ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL GESG-A) 

กองทุนรวมตราสารทนุ : Feeder Fund 
กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบัการรบัรอง CAC 
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นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder 
International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) C Acc USD 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลกับรหิาร
และจดัการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศ Luxembourg และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของ UCITS ซึง่กองทุนหลกัมกีารบรหิารจดัการแบบเชงิรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย 
2 ใน 3 ในตราสารทุนและหลกัทรพัยท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสารทุนของบรษิทัทัว่โลก โดยทัว่ไปกองทุนจะถอืครองหุน้ของบรษิทั
น้อยกว่า 50 บรษิทั กองทุนจะลงทุนในบรษิทัทีม่หีลกัธรรมาภบิาลทีด่ตีามหลกัเกณฑ์ของผูจ้ดัการการลงทุน และจะรกัษา
คะแนนด้านความยัง่ยืนโดยรวมที่สูงกว่าดัชนี MSCI AC World (Net TR) ตามการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ผูจ้ดัการกองทุน  

บรษิทัจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใชเ้งนิสกุลดอลลารส์หรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงนิหลกั ในขณะทีก่องทุน
หลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในหลายสกุลเงนิ และบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิใน
ภายหลงั โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิเป็นส าคญั โดยถอืว่า    
ผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้   

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  หรอื
กองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได ้หรอืกลบัมาเป็นกองทุน 
Feeder Fund ได้โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการแจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการที่ www.principal.th หรอื
ช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

 
กลยุทธใ์นการบริหารกองทุน 
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (“กองทุนหลัก”) 
เพื่อใหผ้ลตอบแทนเทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั และกองทุนหลกัมกีลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดชันี   
ชีว้ดั (Active Management) 
 
 

คณุก าลงัจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร  

-     ผูล้งทุนทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 
- อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็หรอืสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดพีอ 

- เหมาะส าหรบัเงนิลงทุนของผูล้งทุนทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดย
ควรเป็นเงนิลงทุนส่วนทีส่ามารถยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดบัสงู 

-     ผู้ลงทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรบัตวัสูงขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่า     
ทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้

- ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ    

โดยยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
- เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 



 

 
 
 

4 
 
 

 

 

 

 

 

  

- เน่ืองจากกองทุนนี้เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของราคา
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผู้ลงทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรพัย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม        
และการเมอืงของประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุน หรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลกัอาจ
ไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนไทย และ/หรอืกองทุนต่างประเทศ อาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บรหิารการลงทุน (EPM) ท าให้กองทุนรวมนี้มคีวามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง 
เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่า จงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง จงึเหมาะสม
กบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

- กองทุนไทยอาจจะลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

- กองทุนหลกัมกีารจ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซื้อขายไม่เกนิ 10% ของมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของกองทุนหลกั ซึง่ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัมกีารไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกนัในวนัท าการซื้อขายเกนิ
กว่าอตัราทีก่ าหนดไวด้งักล่าว จ านวนหน่วยลงทุนที่ไถ่ถอนในส่วนทีเ่กนิ 10% จะถูกน าไปท ารายการในวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ถดัไป (ตามขอ้จ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถท ารายการได้ตามที่กองทุนหลกัก าหนด) 
ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้(ถา้ม)ี 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับกองทุน
ต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม 
หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

- บรษิทัจดัการ อาจมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับรษิทัหลกัทรพัย์และ/
หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอา้งองิการปฏบิตัติามกฎหมายของต่างประเทศ 
 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั 
 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
 
 ความผนัผวนของผลการ  
 ด าเนินงาน (SD)           
             
 *ค่าSD แสดงความผนัผวนของกองทุนยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตัง้แต่จดัตัง้กองทุน กรณียงัไม่ครบ 5 ปี) 

 

  ความเส่ียงจากการกระจุกตวั (High Concentration Risk) 

   การกระจุกตวัลงทุนใน 
   ผูอ้อกตราสารรวม 

 
การกระจุกตวัลงทุนใน 
หมวดอุตสาหกรรม 
 

 

การกระจุกรายประเทศรวม 
 
 

 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเสีย่ง FX      

 

        

  

 

 

 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

      ต ่า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

      ต ่า   สงู 

  ≤20% 20-50% 50-80% >80% 

       ต ่า                                                  สงู    

  ≤20% 20-50% 50-80% >80% 

       ต ่า                                                  สงู    

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด   บางสว่น     ดุลยพนิิจ       ไม่ป้องกนั 

    ต ่า  สงู 

หมายเหตุ: กองทุนหลกัมกีารกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรม Information Technology 
21.9% (ขอ้มลู ณ 31 มนีาคม 2565) 

หมายเหตุ: กองทุนหลกัมกีารกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา 43.3%  
(ขอ้มลู ณ 31 มนีาคม 2565) 

หมายเหตุ: กองทุนมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 
70% - 100% ของเงนิลงทุนในตา่งประเทศ 



 

 
 
 

7 
 
 

 

 

 
กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) 
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 
 

ข้อมูล ณ วนัท่ี ณ 31 มีนาคม 2565 

ช่ือทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักลา่ว เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในตา่งประเทศทีก่องทุนน้ีไปลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนน้ีไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ถา้ม)ี  

 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน ปัจจุบนั 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 รอ้ยละ 1.50 
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 รอ้ยละ 1.50 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อ
ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(เกบ็เขา้กองทุน) 

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่า
หน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ตามทีจ่่ายจรงิ 
*ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าว เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตาม
เงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
 

ค่าธรรมเนียม 

 *ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะไดร้บั 
ดงันัน้ คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
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1. แบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน: N/A 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

7. ผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมุด - 

 

 

 

 

 

 

 

 

*เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 คุณสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัได้ที ่www.cimb-

4. ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation) คือ - ต่อปี 
*กรณีกองทุนจดัตัง้ไมค่รบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

 

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จดุขาย คือ Global Equity 

5. ความผนัผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดชันีช้ีวดั (Tracking Error : TE)  คือ - 

3. กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ - 
     *กรณีกองทุนจดัตัง้ไม่ครบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นับตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

 

   2.  ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน :  
1. ดชันี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกบั ค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน
ประมาณรอ้ยละ 85 และ 

2. ดชันี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกับค่าสกุลบาท ณ 
วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 15 

 

http://www.cimb-principal.co.th/
http://www.cimb-principal.co.th/
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กองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 

 
 

 
 
 

8. ผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั  

 

 

 

 

 

 

*เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 คุณสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัไดท้ี่ www.cimb-
principal.co.th 

 

ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

http://www.cimb-principal.co.th/
http://www.cimb-principal.co.th/
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
วนัท่ีอนุมติัจดัตัง้ 
วนัท่ีจดทะเบียน (ประมาณการ) 
อายโุครงการ 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 
จ านวนเงินลงทุนโครงการ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
5 พฤษภาคม 2565 
20 พฤษภาคม 2565 
ไม่ก าหนด 
10.00 บาท 
3,000 ลา้นบาท 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
(บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น

วนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที ่

บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขาย

หลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี) 

วนัท าการซื้อหน่วยลงทุน  :  
IPO: 9 – 18 พฤษภาคม 2565 ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
หลงั IPO: บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการซือ้หน่วยลงทุน 
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 1,000 บาท 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 1,000 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทุน: 
บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน        
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไม่ก าหนด    
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด    
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัค านวณราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน* (ประกาศ NAV T+2, คนืเงนิ T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา 
11.30 น., ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ TBANK 
เวลา 13.00 น.) 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี ่www.principal.th 

*มใิหน้บัรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่
มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่
เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
 

รายชื่อ  วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
คุณศุภกร ตุลยธญั              วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 
คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ             วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 
คุณวริยิา โภไคศวรรย ์           วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล  วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณธนา เชนะกุล                          วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

http://www.principal.th/
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PTR 0.0000 
กรณีกองทุนรวมทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึ้นจรงิในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่
จดทะเบยีนถงึวนัทีร่ายงาน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แตง่ตัง้ 

ติดต่อสอบถามรบัหนังสือช้ีชวน 
ร้องเรียน 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน    
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์    :  0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 
Website     :  www.principal.th 

ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไดท้ี ่www.principal.th 

 
 
  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจาก
การลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จ านวน 
- ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต. 
- การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึ
ความถูกต้องของขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้                   
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมได้สอบทานขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพจิารณาได้จากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 

ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk)  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อ 

ประเทศดงักล่าว เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เป็นต้น กองทุนดงักล่าวอาจมผีลการด าเนินงานทีผ่นัผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจาย
การลงทุนในหลายประเทศ 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีก่องทุน
ลงทุนมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

ความเส่ียงทางธรุกิจ (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit  Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยภายในและภายนอกของ                
ผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยง      
ทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได้ 

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) 

เนื่ องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น                  
การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบ
ต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วง
ทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี้ 
- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกนั
ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /ค าเตือน 
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เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึ
เป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได้ 

ความเส่ียงจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ้นลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัย์หรอืตวัแปร
อา้งองิ ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสุดทีเ่กดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแตว่นัทีร่ายงาน         
(หรอืต้ังแต่จดัต้งักองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารค านวณดงันี้  

 

 

 

 

 

ค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมวีธิกีารค านวณเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนว่าดว้ยมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัทีร่ายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

ค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีช้ีวดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชี้วดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชี้วดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชี้วดัมากน้อยเพยีงใด เช่น หากกองทุนรวม    
มีค่า TE ต ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้ว ัดในอัตราที่ต ่ า ดังนั ้น กองทุนรวมจึงมี
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มคี่าสูง แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน  
ออกจากดชันีชี้วดัในอตัราที่สูง ดงันั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง      
เป็นตน้ 
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อตัราส่วนหมุนเวยีนการ ลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นค่าทีแ่สดงเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน  
ไดด้ยีิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลงั 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงใน
ตาราง 
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กองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 
ชื่อกองทุน  : Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth 
Class  :  C Accumulation USD 
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 23 พฤศจกิายน 2553 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : ลกัเซมเบอรก์ 
สกุลเงนิของกองทุน : USD 
วนัท าการซื้อขาย   :  ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุนหลกั 
การจ่ายปันผล :  ไม่ม ี
บรษิทัจดัการลงทุน :   Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน   :  J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน : กองทุนมวีตัถุประสงค์การลงทุนเพื่อสรา้งการเติบโตของทุนโดยลงทุนในตราสารทุน และ

หลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัตราสารทุนของบรษิัททัว่โลกที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ความยัง่ยนื (Sustainable Criteria) ตามทีผู่จ้ดัการกองทุนก าหนดไว ้

นโยบายการลงทุน :   กองทุนมีการบริหารจดัการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย     
2 ใน 3 ในตราสารทุนและทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสารทุนของบรษิทัทัว่โลก โดยทัว่ไปกองทุนจะ
ถอืครองหุน้ของบรษิทัน้อยกว่า 50 บรษิทั  
กองทุนจะรกัษาคะแนนด้านความยัง่ยนืโดยรวมที่สูงกว่าดชันี MSCI AC World (Net TR) 
ตามการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของผู้จดัการกองทุน ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ได้ลงทุน
โดยตรงในกิจกรรม อุตสาหกรรม หรอืกลุ่มผู้ออกหลกัทรพัย์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 
“ขอ้มูลความยัง่ยนื (Sustainability Information)” บนเวป็ของกองทุน www.schroders.com/ 
en/lu/private-investor/gfc กองทุนจะลงทุนในบรษิทัทีม่หีลกัธรรมาภบิาลทีด่ตีามหลกัเกณฑ์
ของผูจ้ดัการการลงทุน (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก Characteristics section) 
ผู้จดัการการลงทุนอาจมส่ีวนร่วมกบับรษิัทที่กองทุนถือครองเพื่อให้ความเห็นในประเด็น
ความยัง่ยนื รายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกบัแนวทางความยัง่ยนืของผู้จดัการการลงทุนและ
การมส่ีวนร่วมกบับรษิทัต่างๆ สามารถดูไดท้ีเ่วบ็ไซต์ www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures 
กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของสินทรพัย์ของกองทุน ทัง้ลงทุนโดยตรงหรอืโดย
อ้อมในหลักทรพัย์ประเภทอื่นๆ ประเทศ ภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน กองทุน 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Warrants) และตราสารตลาดเงนิ และการถอืครองเงนิสด (โดยเป็นไป
ตามเงือ่นไขขอ้จ ากดัการลงทุน) กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อลดความเสี่ยงหรอืบรหิารจดัการกองทุนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้น (Efficient Portfolio 
Management) 

 

 

กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) 
 

http://www.schroders.com/%20en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/%20en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures


 

 
 
 

17 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
ค่าธรรมเนียมการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)   : ไม่เกนิ 1.00% (ยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (Exit Charge)   : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fees)  : 0.65% ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges)    : 0.84% ต่อปี 
Total Expense Ratio (TER)    : 0.84% ต่อปี 
หมายเหตุ: กองทุนหลกัอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆของกองทุนได ้
 
ดชันีเปรยีบเทยีบ    : MSCI AC World (Net TR) Index  
 ดชันีเปรยีบเทยีบมไีวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรยีบเทยีบผลการดาเนินงานเท่านัน้ ไม่ใช่ Benchmark ของ

กองทุน 
Bloomberg ticker  : SGDWDCA LX 
ISIN     : LU0557290854 
ดขูอ้มลูกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่ https://www.schroders.com/en/za/intermediary/fund-centre/global-sustainable-growth/the-
fund/ 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุนหลกั  
ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risks) 
ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารทุนหรอืทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสารทุน มลูค่าของตราสารทุนอาจลดลงเนื่องจากสภาวะตลาดทัว่ไปทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งโดยเฉพาะกบับรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิทีต่กต ่า การเปลีย่นแปลงมุมมองการลงทุนต่อรายไดข้องบรษิทั การ
เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยหรอือตัราแลกเปลี่ยน หรอืความเชื่อมัน่ของนักลงทุนโดยทัว่ไป นอกจากนี้ยงัอาจ เกิดจากปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรอือุตสาหกรรมใดโดยฉพาะ เช่น การขาดแคลนแรงงานหรอืต้นทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้และสภาวะการ
แขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม ซึง่ทัว่ไปตราสารทุนจะมคีวามผนัผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้ 
ความเสีย่งจากความยัง่ยนื (Sustainability Risks) 
ผู้จดัการกองทุนค านึงถึงความเสี่ยงด้านความยัง่ยืนในการบรหิารจดัการกองทุน ความเสี่ยงด้านความยัง่ยืนคอื เหตุการณ์หรือ
เงื่อนไขดา้นสภาวะดา้นสิง่แวดล้อม สงัคม หรือธรรมาภิบาล ที่หากเกดิขึน้อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกบัมูลค่าของการลงทุน
และผลตอบแทนของกองทุน ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แนวโน้มที่จะเกิดน ้ าท่วมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและการเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล อุทกภยัอาจส่งผลกระทบต่อผูอ้อกหลกัทรพัยห์ลายราย เช่น บรษิทั
อสงัหารมิทรพัย์ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าการลงทุนในบรษิทัเหล่านัน้ ตวัอย่างของความเสีย่งทางสงัคม ไดแ้ก่ แนว
ปฏิบัติการท างานที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้แรงงานเด็ก บริษัทที่มีแนวปฏิบัติดังกล่าว หรือมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มี
พฤตกิรรมเช่นนัน้ อาจละเมดิกฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละ/หรอือาจถูกมองในแง่ลบจากตลาด ตวัอย่างของความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล
คอืความจ าเป็นในการยอมรบัความหลากหลายทางเพศ หากการรายงานของบรษิทัระบุว่าไม่มคีวามหลากหลาย หรอืมกีารรายงาน
ข่าวเกี่ยวกบัการเลอืกปฏบิตัิภายในธุรกิจโดยพจิารณาจากเพศสภาพ อาจส่งผลเสยีต่อความเชื่อมัน่ในตลาดทีเ่กี่ยวกบับรษิัทและ
ส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทั นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบใหม ่ภาษ ีหรอืมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
เพื่อส่งเสรมิแนวปฏบิตัทิีย่ ัง่ยนื การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผูอ้อกในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัขอ้ก าหนดใหม่ 
กองทุนบางกองทุนมวีตัถุประสงคก์ารลงทุนอย่างยัง่ยนื และ/หรอืมลีกัษณะดา้นสิง่แวดลอ้มและ/หรอืสงัคม โดยใชเ้กณฑค์วามยัง่ยนื
ในการเลอืกหลกัทรพัย์ทีจ่ะลงทุนโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนอาจมกีารจ ากดัความเสีย่งต่อบางบรษิทั อุตสาหกรรม หรอืภาคส่วน 
และอาจละทิ้งโอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรอืจ าหน่ายการถือครองบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์ความยัง่ยนื ผูล้งทุนอาจมี
มุมมองทีแ่ตกต่างกนัเกี่ยวกบัสิง่ทีก่่อใหเ้กดิการลงทุนอย่างยัง่ยนื ท าใหก้องทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีไ่ม่สะทอ้นความเชื่อและค่านิยม
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ของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมกับบริษัทนัน้เพื่อปรบัปรุงแง่มุมบางประการของแนวทางปฏิบัติด้าน
สิง่แวดลอ้ม สงัคม หรอืธรรมาภบิาล 
กรอบการก ากบัดูแลที่ใชก้บัผลติภณัฑ์ที่ยัง่ยนืและการลงทุนอย่างยัง่ยนืมกีารพฒันาอย่างรวดเร็ว ดว้ยเหตุนี้ ลกัษณะการลงทุนที่
ยัง่ยนืของกองทุนหนึ่งๆ และการอธบิายต่อผูล้งทุนอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ก าหนดใหม่หรอื
แนวทางการก ากบัดแูลทีบ่งัคบัใช ้ 
ความเสีย่งเฉพาะ (Specific Risks) 
ตามนโยบายการลงทุนเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดในการลงทุน 2 ใน 3 ของทรพัย์สนิในกรณีที่สภาวะตลาดปกต ิซึ่งกองทุนมลีกัษณะดา้น
สิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม การที่กองทุนมีลักษณะเฉพาะเหล่านี้อาจได้รับความเสี่ยงในการจ ากัดการลงทุนต่อบางบริษัท 
อุตสาหกรรม หรอืภาคส่วน และกองทุนอาจละทิง้โอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรอืจ าหน่ายการถอืครองบางประเภททีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบัเกณฑ์ความยัง่ยนืทีผู่จ้ดัการกองทุนก าหนดไว้ นักลงทุนอาจมมีุมมองทีแ่ตกต่างกนัเกี่ยวกบัสิง่ทีก่่อใหเ้กดิการลงทุนอย่างยัง่ยนื 
ท าใหก้องทุนอาจลงทุนในบรษิทัทีไ่ม่สะทอ้นความเชื่อและค่านิยมของนักลงทุนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

ขอ้ความในส่วนกองทุนหลกัไดถู้กเลอืกมาเฉพาะส่วนที่ส าคญัซึ่งแปลมาจากฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้กรณีทีม่คีวามไม่สอดคล้อง
หรอืแตกต่างกบัทางตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ 
อน่ึง กองทุนหลกัอาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนหลกัได ้หรอื
ในกรณีทีก่องทุนหลกัมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูตา่งๆ หรอืมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการ ซึง่บรษิทัจดัการเหน็ว่าไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข/เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกองทุนหลกัโดย
ถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบตามทีป่ระกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีม่กีารแก้ไขไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะท าการแก้ไขขอ้มูลและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ทางหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 


