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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุ น มีน โยบายการลงทุ น ในหรือ มีไว้ซ่ึง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพีย งกองทุ น เดีย วคือ Schroder
International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) ชนิดหน่ วยลงทุน (Share Class) C Acc USD
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหาร
และจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศ Luxembourg และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ซึง่ กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้นลงทุนอย่างน้อย
2 ใน 3 ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ทเ่ี กี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษทั ทัวโลก
่
โดยทัวไปกองทุ
่
นจะถือครองหุน้ ของบริษทั
น้อยกว่า 50 บริษทั กองทุนจะลงทุนในบริษทั ทีม่ หี ลักธรรมาภิบาลทีด่ ตี ามหลักเกณฑ์ของผูจ้ ดั การการลงทุน และจะรักษา
คะแนนด้านความยั ่งยืน โดยรวมที่สูงกว่าดัช นี MSCI AC World (Net TR) ตามการพิจารณาซึ่งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ข อง
ผูจ้ ดั การกองทุน
บริษทั จัดการจะส่งคาสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะทีก่ องทุน
หลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินใน
ภายหลัง โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิเป็ นสาคัญ โดยถือว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และเพื่อป้ องกันความเสีย่ ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรือ
กองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็ นกองทุน
Feeder Fund ได้โดยไม่ ท าให้ระดับ ความเสี่ยงของการลงทุ น (risk spectrum) เพิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้ ให้เป็ น ตามดุ ลยพินิ จ ของ
ผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือ
ช่องทางอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (“กองทุ น หลัก ”)
เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี
ชีว้ ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

เหมาะสาหรับเงินลงทุนของผูล้ งทุนทีม่ ุ่งหวังผลตอบแทนทีด่ จี ากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดย
ควรเป็ นเงินลงทุนส่วนทีส่ ามารถยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้ในระดับสูง
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่า
ทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผู้ท่ตี ้องการกระจายการลงทุ นไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ
โดยยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

-

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของราคา
-

-

-

-

-

หลักทรัพย์ทก่ี องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
การเปลี่ย นแปลงของราคาหลัก ทรัพ ย์ท่ีก องทุ น ลงทุ น อัน เนื่ อ งมาจากการเปลี่ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศทีล่ งทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุ น ไทย และ/หรือกองทุ นต่ างประเทศที่กองทุ น ลงทุ น อาจลงทุน ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกัน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ อัตราแลกเปลี่ย นเงิน ตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุ นในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจ
ได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารการลงทุน (EPM) ทาให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่า จึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสม
กับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
กองทุ น ไทยอาจจะลงทุ น ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายไม่เกิน 10% ของมูลค่าหน่ วยลงทุนทัง้ หมด
ของกองทุนหลัก ซึง่ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนรวมกันในวันทาการซื้อขายเกิน
กว่าอัตราทีก่ าหนดไว้ดงั กล่าว จานวนหน่ วยลงทุนที่ไถ่ถอนในส่วนทีเ่ กิน 10% จะถูกนาไปทารายการในวันทาการซื้อ
ขายหน่ วยลงทุนครัง้ ถัดไป (ตามข้อจากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนที่สามารถทารายการได้ตามที่กองทุนหลักกาหนด)
ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน และมูลค่าหน่ วยลงทุนในวันที่ส่งคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
นัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ (ถ้ามี)
บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการเพิ่ม เติม /เปลี่ย นแปลงข้อ จากัด การไถ่ ถ อนหน่ วยลงทุ น ให้สอดคล้องกับ กองทุ น
ต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีท่กี องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม
หรือมีการเปลีย่ นกองทุนหลักในอนาคต (ถ้ามี)
บริษทั จัดการ อาจมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งเปิ ดเผยข้อมูลผูร้ บั ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษทั หลักทรัพย์และ/
หรือบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของต่างประเทศ
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หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ต่า
*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ 5 ปี )

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุนใน
ผูอ้ อกตราสารรวม

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

ต่า
การกระจุกตัวลงทุนใน
หมวดอุตสาหกรรม

≤20%

>80%
สูง

20-50%

50-80%

ต่า

>80%
สูง

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology
21.9% (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)

≤20%

การกระจุกรายประเทศรวม

20-50%

50-80%

ต่า

>80%
สูง

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 43.3%
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
ต่า

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการป้ องกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นคิดเป็ น
70% - 100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth

ข้อมูล ณ วันที่ ณ 31 มีนาคม 2565
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการ
จะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ
ขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ร้อยละ 1.50
ยกเว้น
ร้อยละ 1.50
ยกเว้น
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

ยกเว้น

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ไม่เกินร้อยละ 3.21

ตามทีจ่ ่ายจริง

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุ นแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตาม
เงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน: N/A
2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุน :
1. ดัชนี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญ ญาป้ องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณร้อยละ 85 และ
2. ดัชนี MSCI AC World (Net TR) Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ
วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 15

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ *กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ - ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
7. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด -
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8. ผลการดาเนิ นงานของกองทุนหลัก
กองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.cimbprincipal.co.th

ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน (ประมาณการ)
อายุโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย
จานวนเงิ นลงทุนโครงการ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
5 พฤษภาคม 2565
20 พฤษภาคม 2565
ไม่กาหนด
10.00 บาท
3,000 ล้านบาท

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น IPO: 9 – 18 พฤษภาคม 2565 ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น.
หลัง IPO: บริษทั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการซือ้ หน่วยลงทุน
วันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น.
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซือ้ ขาย โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังแรก
้
: 1,000 บาท
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังถั
้ ดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน:
บริษทั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน* (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา
11.30 น., ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
*มิให้นบ
ั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่
มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกีย่ วข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
คุณธนา เชนะกุล

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
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PTR

0.0000
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

- การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจาก

การลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
- ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ น การแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม /คาเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุน รวม หากกองทุ นรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุน รวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานทีผ่ นั ผวนมากกว่ ากองทุนทีก่ ระจาย
การลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือ ตราสารทีก่ องทุน
ลงทุนมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ย งที่เกิด จากการที่ร าคา หรือ ผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ย นแปลงขึ้น ลงจากปั จ จัย ภายในและภายนอกของ
ผูอ้ อกตราสาร เช่น ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่ อ งจากกองทุ น อาจจะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ในต่ า งประเทศ กองทุ น จึง มี ค วามเสี่ ย งของประเทศที่ ล งทุ น เช่ น
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่ านี้อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วง
ทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
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เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึง
เป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูล ค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทาให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน
(หรือต้ังแต่จดั ต้งั กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวม
มีค่ า TE ต่ า แสดงว่ า อัต ราผลตอบแทนของกองทุ น มีก ารเบี่ย งเบนออกไปจากดัช นี ช้ีว ัด ในอัต ราที่ต่ า ดัง นั ้น กองทุ น รวมจึง มี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มคี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดัชนี ช้วี ดั ในอัตราที่สูง ดังน้ั น โอกาสที่ผ ลตอบแทนการลงทุน จะเป็ น ไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้ อยลง
เป็ นต้น
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อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงใน
ตาราง
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กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)
กองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth
ชื่อกองทุน
: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth
Class
: C Accumulation USD
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 23 พฤศจิกายน 2553
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้
: ลักเซมเบอร์ก
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปั นผล
: ไม่มี
บริษทั จัดการลงทุน
: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
: กองทุนมีวตั ถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของทุน โดยลงทุนในตราสารทุน และ
หลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททัวโลกที
่
่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ความยั ่งยืน (Sustainable Criteria) ตามทีผ่ จู้ ดั การกองทุนกาหนดไว้
นโยบายการลงทุน
: กองทุน มีการบริหารจัด การแบบเชิงรุก (Active Management) และเน้ น ลงทุ นอย่างน้ อ ย
2 ใน 3 ในตราสารทุนและทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษทั ทัวโลก
่
โดยทัวไปกองทุ
่
นจะ
ถือครองหุน้ ของบริษทั น้อยกว่า 50 บริษทั
กองทุนจะรักษาคะแนนด้านความยั ่งยืนโดยรวมที่สูงกว่าดัชนี MSCI AC World (Net TR)
ตามการพิจ ารณาซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ ของผู้จดั การกองทุ น ทัง้ นี้ กองทุ น จะไม่ ได้ลงทุ น
โดยตรงในกิจกรรม อุต สาหกรรม หรือกลุ่มผู้ออกหลักทรัพ ย์ท่ีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
“ข้อมูลความยั ่งยืน (Sustainability Information)” บนเว็ปของกองทุน www.schroders.com/
en/lu/private-investor/gfc กองทุนจะลงทุนในบริษทั ทีม่ หี ลักธรรมาภิบาลทีด่ ตี ามหลักเกณฑ์
ของผูจ้ ดั การการลงทุน (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก Characteristics section)
ผู้จดั การการลงทุนอาจมีส่วนร่วมกับบริษัทที่กองทุนถือครองเพื่อให้ความเห็นในประเด็น
ความยั ่งยืน รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับแนวทางความยั ่งยืนของผู้จดั การการลงทุนและ
การมีส่วนร่วมกับบริษทั ต่างๆ สามารถดูได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.schroders.com/en/lu/privateinvestor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของสินทรัพย์ของกองทุน ทัง้ ลงทุนโดยตรงหรือโดย
อ้อ มในหลัก ทรัพ ย์ป ระเภทอื่น ๆ ประเทศ ภู มิภ าค อุต สาหกรรม หรือสกุ ลเงิน กองทุ น
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrants) และตราสารตลาดเงิน และการถือครองเงินสด (โดยเป็ นไป
ตามเงือ่ นไขข้อจากัดการลงทุน) กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อลดความเสี่ยงหรือบริหารจัดการกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น (Efficient Portfolio
Management)
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)
: ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)
: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees)
: 0.65% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมรวม (Ongoing Charges)
: 0.84% ต่อปี
Total Expense Ratio (TER)
: 0.84% ต่อปี
หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
ดัชนีเปรียบเทียบ

: MSCI AC World (Net TR) Index
ดัชนีเปรียบเทียบมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานเท่านัน้ ไม่ใช่ Benchmark ของ
กองทุน
Bloomberg ticker
: SGDWDCA LX
ISIN
: LU0557290854
ดูขอ้ มูลกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท่ี https://www.schroders.com/en/za/intermediary/fund-centre/global-sustainable-growth/thefund/
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Securities Risks)
ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารทุนหรือทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุน มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงเนื่องจากสภาวะตลาดทัวไปที
่ ไ่ ม่
เกีย่ วข้องโดยเฉพาะกับบริษทั ใดบริษทั หนึ่ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจทีต่ กต่า การเปลีย่ นแปลงมุมมองการลงทุนต่อรายได้ของบริษทั การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน หรือความเชื่อมั ่นของนักลงทุนโดยทัวไป
่ นอกจากนี้ยงั อาจ เกิดจากปั จจัยที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมใดโดยฉพาะ เช่น การขาดแคลนแรงงานหรือต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ และสภาวะการ
แข่งขันภายในอุตสาหกรรม ซึง่ ทัวไปตราสารทุ
่
นจะมีความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้
ความเสีย่ งจากความยั ่งยืน (Sustainability Risks)
ผู้จดั การกองทุนคานึงถึงความเสี่ยงด้านความยั ่งยืนในการบริหารจัดการกองทุน ความเสี่ยงด้านความยั ่งยืนคือ เหตุการณ์ หรือ
เงื่อนไขด้านสภาวะด้านสิง่ แวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ที่หากเกิดขึน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับมูลค่าของการลงทุน
และผลตอบแทนของกองทุ น ตัว อย่ า งของความเสี่ย งด้านสิ่งแวดล้อ ม ได้แ ก่ แนวโน้ ม ที่จ ะเกิด น้ าท่ ว มเพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการเพิม่ ขึน้ ของระดับน้าทะเล อุทกภัยอาจส่งผลกระทบต่ อผูอ้ อกหลักทรัพย์หลายราย เช่น บริษทั
อสังหาริมทรัพย์ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนในบริษทั เหล่านัน้ ตัวอย่างของความเสีย่ งทางสังคม ได้แก่ แนว
ปฏิบ ัติก ารท างานที่ไม่ เหมาะสม เช่ น การใช้แ รงงานเด็ก บริษัท ที่มีแ นวปฏิบ ัติด ังกล่า ว หรือ มีส่วนร่ว มกับ ซัพ พลายเออร์ท่ีมี
พฤติกรรมเช่นนัน้ อาจละเมิดกฎหมายทีบ่ งั คับใช้และ/หรืออาจถูกมองในแง่ลบจากตลาด ตัวอย่างของความเสีย่ งด้านธรรมาภิบาล
คือความจาเป็ นในการยอมรับความหลากหลายทางเพศ หากการรายงานของบริษทั ระบุว่าไม่มคี วามหลากหลาย หรือมีการรายงาน
ข่าวเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิภายในธุรกิจโดยพิจารณาจากเพศสภาพ อาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั ่นในตลาดทีเ่ กี่ยวกับบริษัทและ
ส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษทั นอกจากนี้ยงั มีความเสีย่ งที่เกีย่ วข้องกับกฎระเบียบใหม่ ภาษี หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ
เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบตั ทิ ย่ี ั ่งยืน การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผูอ้ อกในการปรับตัวให้เข้ากับข้อกาหนดใหม่
กองทุนบางกองทุนมีวตั ถุประสงค์การลงทุนอย่างยั ่งยืน และ/หรือมีลกั ษณะด้านสิง่ แวดล้อมและ/หรือสังคม โดยใช้เกณฑ์ความยั ่งยืน
ในการเลือกหลักทรัพย์ทจ่ี ะลงทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนอาจมีการจากัดความเสีย่ งต่อบางบริษทั อุตสาหกรรม หรือภาคส่วน
และอาจละทิ้งโอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรือจาหน่ ายการถือครองบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ความยั ่งยืน ผูล้ งทุนอาจมี
มุมมองทีแ่ ตกต่างกันเกี่ยวกับสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดการลงทุนอย่างยั ่งยืน ทาให้กองทุนอาจลงทุนในบริษทั ทีไ่ ม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยม
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ของผู้ลงทุ น รายใดรายหนึ่ ง ตัว อย่ างเช่น การมีส่วนร่ว มกับ บริษัท นั น้ เพื่อปรับ ปรุงแง่มุ ม บางประการของแนวทางปฏิบ ัติด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล
กรอบการกากับดูแลที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ท่ยี ั ่งยืนและการลงทุนอย่างยั ่งยืนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ด้วยเหตุน้ี ลักษณะการลงทุนที่
ยั ่งยืนของกองทุนหนึ่งๆ และการอธิบายต่อผูล้ งทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดใหม่หรือ
แนวทางการกากับดูแลทีบ่ งั คับใช้
ความเสีย่ งเฉพาะ (Specific Risks)
ตามนโยบายการลงทุนเกี่ยวกับข้อกาหนดในการลงทุน 2 ใน 3 ของทรัพย์สนิ ในกรณีท่สี ภาวะตลาดปกติ ซึ่งกองทุนมีลกั ษณะด้าน
สิ่ง แวดล้ อ มและ/หรือ สัง คม การที่ก องทุ น มี ลัก ษณะเฉพาะเหล่ า นี้ อ าจได้ร ับ ความเสี่ย งในการจ ากัด การลงทุ น ต่ อ บางบริษั ท
อุตสาหกรรม หรือภาคส่วน และกองทุนอาจละทิง้ โอกาสในการลงทุนบางอย่าง หรือจาหน่ายการถือครองบางประเภททีไ่ ม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์ความยั ่งยืนทีผ่ จู้ ดั การกองทุนกาหนดไว้ นักลงทุนอาจมีมุมมองทีแ่ ตกต่างกันเกี่ยวกับสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดการลงทุนอย่างยั ่งยืน
ทาให้กองทุนอาจลงทุนในบริษทั ทีไ่ ม่สะท้อนความเชื่อและค่านิยมของนักลงทุนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทม่ี คี วามไม่สอดคล้อง
หรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือ
ในกรณีทก่ี องทุนหลักมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึง่ บริษทั จัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกองทุนหลักโดย
ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี้ หากข้อมูลทีม่ กี ารแก้ไขไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัย สาคัญ บริษทั จัดการจะทาการแก้ไขข้อมูลและแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบ
ทางหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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