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Fund Features

Class X

Class A

Fund Name (short)

PRINCIPAL EUEQ

Risk Level

6 (High Risk)

Fund Type

Equity Fund, Feeder Fund

Inception Date

16 June 2015

Investment Policy

Foreign Investment Policy Yes

The fund has a policy to invest in the investment unit only of

Foreign exchange rate

According to the discretion

Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund

Policy

of fund manager

(master fund). The master fund has a policy to invest in equity

Registered fund size

3,000 MTHB

instruments of companies that are registered or operate mainly in

Net Asset Value

114.36 MTHB

Europe (including eastern Europe) with high growth opportunities.

Net Asset Value Per Unit

The fund will invest in or hold investment units of Principal Global

EUEQ-A

14.1348 THB

EUEQ-X

14.2572 THB

Risk Involve

Investors Funds - European Responsible Equity Fund registered in
Ireland. At this point, the fund will invest in Euro currency but may

1. Market Risk

2. Country Risk

later change to another currency. The management company

3. Liquidity Risk

4. Currency Risk

therefore reserves the right to change the currency traded in the

5. Derivatives Risk

master fund as appropriate by taking into account the benefits of the

Dividend Policy

None

unitholders as a whole and the management company will notify the

Trustee

Kasikorn Bank PLC.

unitholders through the website of the management company.

Registrar

Principal Asset Management Co., LTD.

*Changing master fund name is effective from 21 Oct 2022 onwards.

AIMC Category

European Equity

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Purchase/ Redemption
Subscription Period

Every business day from bank business
hours to 3.30 pm

Minimum Subscription
EUEQ-A

1,000 THB

EUEQ-X

1 THB

Redemption Period

Every business day from bank business
hours to 3.00 pm

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*
Front-end fee
EUEQ-A

Not more than 1.61% (Currently 1.50%)

EUEQ-X

Not more than 1.61% (Waived)

Back-end fee
EUEQ-A

Not more than 1.07% (Waived)

EUEQ-X

Not more than 1.07% (Waived)

Switching Fee

According to the conditions of sale and redemption
of investment units

*Fee included VAT.

Minimum Redemption

Not defined

Minimum Balance

Not defined

……………………………………………………………………………………

Redemption Policy

Within 5 business days from NAV

Fund Fee (% of NAV)*

calculation date (NAV announce T+3,

Management Fee

Settlement T+6, CIMBT at 11.30 a.m.,

EUEQ-A

Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.6052%)

SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/

EUEQ-X

Not more than 1.61% p.a. (Waived)

KK at 1.00 p.m.)
……………………………………………………………………………………

Trustee Fee
EUEQ-A

Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.0321%)

EUEQ-X

Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.0320%)

Registrar Fee
EUEQ-A

Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.3210%)

EUEQ-X

Not more than 0.54% p.a. (Waived)

Other Expense
EUEQ-A

Not more than 3.09% p.a. (Currently 0.1172%)**

EUEQ-X

Not more than 3.09% p.a.**

Total Expense(TER)
EUEQ-A

Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.0755%)**

EUEQ-X

Not more than 5.35% p.a. (Currently 0.0320%)**

*as of 1 Jun’21 – 31 May’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.
The fund will be transformed to a multiclass fund effective from 11
Apr 2022 onwards. Class X is effective from 20 Apr 2022 onwards.

Principal European Equity Fund

30 November 2022
Top 5 Holding

Asset Allocation

Securities

% of NAV

Principal Global Investors Funds – European
Equity Fund: PIFEQIA ID
Other Assets/liability

1. Unit Trust Foreign Equity-EURO 97.68%
2. Savings account 1.70%
3. Other Assets/liability 0.62%

97.68
0.62

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

Since Inception1

EUEQ-A (%)

-16.84

3.79

-1.06

-13.26

4.83

5.00

4.75

Benchmark (%)*

-6.27

6.51

0.80

-1.65

8.15

n/a

3.27

Information Ratio2

-1.99

-2.68

-0.62

-1.88

-0.43

n/a

0.12

Standard Deviation (%)

20.00

17.86

17.69

20.06

17.61

15.30

16.85

EUEQ-X (%)

n/a

4.29

n/a

n/a

n/a

n/a

9.01

Benchmark (%)*

n/a

6.51

n/a

n/a

n/a

n/a

8.52

Information Ratio2

n/a

-2.20

n/a

n/a

n/a

n/a

0.14

Standard Deviation (%)

n/a

17.89

n/a

n/a

n/a

n/a

16.85

Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk
*Benchmark : M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15% (source: Bloomberg as of 30 November 2022) effective
from 4 January 2022 onwards before that using benchmark M7EU Index (THB) 50% + M7EU 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
2

•
•
•
•
•
•

Master fund has highly concentrated investment in France and United Kingdom. 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

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล ยโร ปียน อิ วิตี
Principal European Equity Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL EUEQ-A)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : European Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลียในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายนาเงินทีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors
Funds - European Responsible Equity Fund ทีจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เพียงกองทุนเดียว ซึงกองทุน
หลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีจดทะเบียนจัดตัง หรือดาเนินกิจการหลักในยุโรป
(รวมถึงยุโรปตะวันออก) ทีมีโอกาสเติบโตสูง (ศึกษารายละเอียดเพิมเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund
("กองทุนหลัก") เพือให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า
ดัชนีชีวัด (Active Management)
*การเปลียนชือกองทุนหลักมีผลตังแต่วันที 21 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที 16 มิถุนายน 2558

วัน ริ่มตน class

วันที 16 มิถุนายน 2558

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

7 ปี 5 เดือน 27 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันทีเริมบริหาร 16 มิถุนายน 2558
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันทีเริมบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI Europe Net Total Return Index ในสกุลเงิน EUR สัดส่วน
100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตรา แลกเปลียน เพือ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันทีคานวณผลตอบ
แทน ประมาณร้อยละ 15)

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิงยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-16.84%

3.79%

-1.06% -13.26%

4.83%

5.00%

N/A

4.75%

ดัชนีชีวัด*

-6.27%

6.51%

0.80%

-1.65%

8.15%

N/A

N/A

3.27%

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกัน

-17.09%

5.15%

-3.58% -13.72%

3.65%

3.34%

5.92%

N/A

ความผันผวนกองทุน

20.00% 17.86% 17.69% 20.06% 17.61% 15.30%

N/A

16.85%

ความผันผวนดัชนีชีวัด

20.01% 18.62% 18.38% 19.93% 17.36%

N/A

17.61%

N/A

ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

ตังแต่ วันที 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ M7EU Index adjusted with FX hedging cost 85% + M7EU Index (THB) 15%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิงยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL EUEQ-A
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตังแต่เวลาเริมทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตังแต่เวลาเริมทาการ 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

0.32

Beta

0.93

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%

2.076%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทีรวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดใน
ทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอืนๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะทีประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราที
รวมทังทีประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็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

76.71

ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

81.51

-3.18

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 9 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-35.44

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทีรวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

FRANCE

24.32

UNITED KINGDOM

24.22

SWITZERLAND

10.84

GERMANY

7.33

DENMARK

6.84

ทีมา: Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund (Class I
Accumulation Units) 31 ตุลาคม 2565

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

% อ NAV

Health Care

19.30

Financials

15.20

Consumer Staples

15.20

Industrials

10.90

Consumer Discretionary

10.40

ทีมา: Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund (Class I
Accumulation Units) 31 ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust Foreign Equity-EURO

97.68

Roche Holding Ltd

4.40

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.70

Nestle S.A.

4.20

สินทรัพย์อืน (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

0.62

Novo Nordisk A/S

4.20

AstraZeneca PLC

4.00

ASML Holding NV

3.40

ทีมา: Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund (Class I Accumulation
Units) 31 ตุลาคม 2565

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

Principal Global Investors Funds –
ISIN code :
European Responsible Equity Fund (Class
I Accumulation Units)

Bloomberg code:

IE00B60S0X89

PIFEQIA ID

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีทียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยทีจุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตาสุดในช่วงที NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลทีช่วยให้ทราบถึงความเสียงทีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาทีฟืนกลับมาทีเงินทุนเริมต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศทีมีการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถีของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง โดยคานวณจากมูลค่าทีตากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมทีมีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ทีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพือประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสียงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนทีปราศจากความเสียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนทีกองทุนรวม
ควรได้รับเพิมขึนเพือชดเชยกับความเสียงทีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมทีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนทีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนทีดีกว่า เนืองจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิมทีสูงกว่าภายใต้ระดับความเสียงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ทีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึงเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมทีมีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลียห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึงคานวณจากดอกเบียทีจะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นทีจะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลียถ่วงนาหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวทีกองทุนมีการลงทุน และเนือง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีทีมีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนทีใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

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

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล ยโร ปียน อิ วิตี
Principal European Equity Fund

ชนิดผล ทนพิ ศษ (PRINCIPAL EUEQ-X)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : European Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลียในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายนาเงินทีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors
Funds - European Responsible Equity Fund ทีจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เพียงกองทุนเดียว ซึงกองทุน
หลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีจดทะเบียนจัดตัง หรือดาเนินกิจการหลักในยุโรป
(รวมถึงยุโรปตะวันออก) ทีมีโอกาสเติบโตสูง (ศึกษารายละเอียดเพิมเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund
("กองทุนหลัก") เพือให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า
ดัชนีชีวัด (Active Management)
*การเปลียนชือกองทุนหลักมีผลตังแต่วันที 21 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที 16 มิถุนายน 2558

วัน ริ่มตน class

วันที 20 เมษายน 2565

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

0 ปี 7 เดือน 7 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันทีเริมบริหาร 16 มิถุนายน 2558
คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันทีเริมบริหาร 2 พฤษภาคม 2560

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI Europe Net Total Return Index ในสกุลเงิน EUR สัดส่วน
100% (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตรา แลกเปลียน เพือ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันทีคานวณผลตอบ
แทน ประมาณร้อยละ 15)

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

4.29%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9.01%

ดัชนีชีวัด*

N/A

6.51%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8.52%

-17.09%

5.15%

3.65%

3.34%

5.92%

N/A

ความผันผวนกองทุน

N/A

17.89%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16.85%

ความผันผวนดัชนีชีวัด

N/A

18.62%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17.76%

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกัน

-3.58% -13.72%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิงยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL EUEQ-X
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตังแต่เวลาเริมทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

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

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

N/A

Beta

N/A

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

าร ัด าร

1.610%

ยกเว้น

รวม าใช าย

5.350%

0.032%

หมายเหตุ ข้อมูล ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทีรวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

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

็บ ริ

าร าย

1.610%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

76.71

ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+6 คือ6 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

81.51

N/A

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-12.28

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ
FRANCE

24.32

UNITED KINGDOM

24.22

SWITZERLAND

10.84

GERMANY

7.33

DENMARK

6.84

ทีมา: Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund (Class I
Accumulation Units) 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ ตามทีนายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทีรวมภาษีมูลค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

% อ NAV

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

Health Care

19.30

Financials

15.20

Consumer Staples

15.20

Industrials

10.90

Consumer Discretionary

10.40

ทีมา: Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund (Class I
Accumulation Units) 31 ตุลาคม 2565

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Unit Trust Foreign Equity-EURO

97.68

Roche Holding Ltd

4.40

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.70

Nestle S.A.

4.20

สินทรัพย์อืน (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

0.62

Novo Nordisk A/S

4.20

AstraZeneca PLC

4.00

ASML Holding NV

3.40

ทีมา: Principal Global Investors Funds – European Responsible Equity Fund (Class I Accumulation
Units) 31 ตุลาคม 2565

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

Principal Global Investors Funds –
ISIN code :
European Responsible Equity Fund (Class
I Accumulation Units)

Bloomberg code:

IE00B60S0X89

PIFEQIA ID

าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีทียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยทีจุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตาสุดในช่วงที NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลทีช่วยให้ทราบถึงความเสียงทีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาทีฟืนกลับมาทีเงินทุนเริมต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศทีมีการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถีของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง โดยคานวณจากมูลค่าทีตากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมทีมีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ทีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพือประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสียงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนทีปราศจากความเสียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนทีกองทุนรวม
ควรได้รับเพิมขึนเพือชดเชยกับความเสียงทีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมทีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนทีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนทีดีกว่า เนืองจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิมทีสูงกว่าภายใต้ระดับความเสียงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ทีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึงเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ตา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมทีมีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลียห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึงคานวณจากดอกเบียทีจะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นทีจะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลียถ่วงนาหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวทีกองทุนมีการลงทุน และเนือง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีทีมีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนทีใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1.

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น อัตราดอกเบีย้ ดัชนีอา้ งอิง และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน Principal Global Investors Funds - European Equity Fund จะ
เป็ นผูพ้ ิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุ นในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นการลดผลกระทบจากความผัน ผวนของราคาหุ้นในกลุ่มอุ ตสาหกรรมใด
อุสาหกรรมหนึ่งได้

2.

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน ทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศทัวโลก
่
กองทุนจึง
มีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารกองทุน Principal Global Investors Funds - European Equity Fund ได้มี
การวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

3.

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ได้ หรือตราสารที่มสี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน Principal Global Investors Funds - European Equity Fund จะ
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

4.

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่ นสกุลเงินบาทเป็ นยูโร จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิด
จากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือ
ขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ ยน อิควิต้อี าจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้

5.

ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้
หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกัน
ความเสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็
ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์

6.

กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุน สามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

