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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ 
Principal Global Opportunity Fund  
30 มิถนุายน 2565 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL GOPP 
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทุน,กองทุนรวมหน่วยลงทุน

ประเภท Feeder Fund  
วันที่จดทะเบียนกองทุน  23 พฤษภาคม 2560 
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี 
การป้องกันความเสี่ยงจาก ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปลี่ยน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 2,213.64 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย  
 ชนิดสะสมมูลค่า:  11.5477 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม:  11.5291 บาท 
 ชนิดเพ่ือการออม: 11.4663 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ N/A 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 1.  ความเสี่ยงด้านตลาด   
  2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
  3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ   
  4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน 
  5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน  
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซิเพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที่ Global Equity 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินงานของกองทุน 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 

 
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซื้อ  ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ 
   ถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซื้อ  
 ชนิดสะสมมูลค่า  1,000 บาท* 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1 บาท 
 ชนิดเพ่ือการออม: 1,000 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 1 บาท 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ 
   ถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลอืข้ันตํ่า  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.) 

* การปรับข้ันตํ่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันท่ี 17 ส.ค.63 เป็นตน้ไป 

…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมี ไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds 
Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุน
บริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) 
Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings 
for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย   
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไมเ่กิน 1.61% (ปัจจุบนั 1.50%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไมเ่กิน 1.61% (ยกเว้น) 
 ชนิดเพ่ือการออม  ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนิดเพ่ือการออม  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน อัตราเดยีวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน 
*ค่าธรรมเนียมเปน็อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด 
 ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
…………………………………………………………………………………… 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไมเ่กิน 1.61% (ปัจจุบนั 1.605%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไมเ่กิน 1.61% (ปัจจุบนั 1.605%) 
 ชนดิเพ่ือการออม  ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบนั 1.605%) 

 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น)1) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์   
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบนั 0.032%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบนั 0.032%) 
 ชนิดเพ่ือการออม  ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบนั 0.032%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบนั 0.003%) 
นายทะเบียน   
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.535%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.535%) 
 ชนิดเพ่ือการออม  ไมเ่กิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.535%) 

 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไมเ่กิน 0.54% (ยกเว้น)1) 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.061%)** 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบนั 0.061%)** 
 ชนิดเพ่ือการออม  ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.061%)** 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.061%)** 
 
 
 
 

Class A Class C Class SSF Class X 
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ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar   
   104.26% 
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.70% 
3. สินทรัพย์อื่น (รายการคา้งรบั/ค้างจ่าย)    
   -5.95% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
Morgan Stanley Investment Funds Global  
Opportunity Fund: MSGOPPZ LX 

104.26 

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)  -5.95 
หมายเหตุ :  เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ 
              ดูข้อมูลที่เป็นปจัจุบันได้ที ่www.principal.th 

              ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ป1ี ต้ังแต่จดัต้ังกองทนุ1 

GOPP-A (%) -43.74 -29.40 -43.74 -47.48 -3.25 2.96 2.86 
Benchmark (%)* -19.66 -15.07 -19.66 -13.42 8.33 3.77 5.93 
Information Ratio2 -1.86 -1.92 -1.86 -1.71 -0.43 -0.39 -0.39 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 45.20 45.63 45.20 34.44 22.51 20.05 23.01 
GOPP-C (%) -43.74 -29.40 -43.74 -47.48 -3.19 n/a 1.98 
Benchmark (%)* -19.66 -15.07 -19.66 -13.42 8.33 n/a 7.96 
Information Ratio2 -1.86 -1.92 -1.86 -1.71 -0.43 n/a -0.20 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 45.20 45.64 45.20 34.44 22.52 n/a 26.01 
GOPP-SSF (%) -43.74 -29.40 -43.74 -47.48 n/a n/a -29.70 
Benchmark (%)* -19.66 -15.07 -19.66 -13.42 n/a n/a 2.31 
Information Ratio2 -1.86 -1.92 -1.86 -1.71 n/a n/a -1.49 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 45.20 45.63 45.20 34.44 n/a n/a 29.69 
GOPP-X (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Benchmark (%)* n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Information Ratio2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
1ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio:  แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เม่ือเทียบกับความเสี่ยง 
*เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15% (source: Bloomberg ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) มีผลตั้งแต่  
4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้าน้ันใช้ benchmark M1WD Index (THB) 50%  + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50%  
(1 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2565) **ผลการดําเนินงานในอดตี มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมเริ่มเปิดให้บรกิารตั้งแต่วันท่ี 1 ธ.ค.63 เป็นต้นไป 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด   
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไมเ่กิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.234%)** 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.234%)** 
 ชนิดเพ่ือการออม  ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.234%)** 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 0.065%)** 
*ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวม  

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนัไว้แล้ว 
1) มีผลตั้งแต่วันท่ี 15 มี.ค. 65 เป็นต้นไป 
**เพดานค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และค่าใช้จา่ยรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการไดเ้ท่าน้ัน ส่วน  
  ค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได ้

…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหต ุ: เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถด ู
             ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
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• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมรรพากรกําหนดให้เข้าใจ หากมีข้อ

สงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออมจะสามารถสับเปล่ียน หรือโอนย้ายได้ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือ

การออม หรือกองทุนเพ่ือการออมอ่ืนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษดี้วยกันเท่าน้ัน เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องประกาศกําหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง 
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออม หรือชนิดเพ่ือการออมไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิ ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้ รับ เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ ได้  ดัง น้ัน 

ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วย

ลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
• เอกสารฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซ้ือ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้าน

การลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง 
ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมรับหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไดท่ี้  
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร-์ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

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

 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี

Principal Global Opportunity Fund ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GOPP-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan 
Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley 
Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก 
(Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ส่วนกองทุนหลักมุ่ง
หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

วันเริ่มต้น class วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 5 ปี 1 เดือน 0 วัน 

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% 
(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 
ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

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

กองทุน -43.74% -29.40% -43.74% -47.48% -3.25% 2.96% N/A 2.86%

ดัชนีชี้วัด* -19.66% -15.07% -19.66% -13.42% 8.33% 3.77% N/A 5.93%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -25.25% -17.84% -25.25% -23.95% 4.27% 4.17% 3.61% N/A

ความผันผวนกองทุน 45.20% 45.63% 45.20% 34.44% 22.51% 20.05% N/A 23.01%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 20.21% 22.10% 20.21% 16.23% 16.50% 16.25% N/A 18.27%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

*M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1WD Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL GOPP-A

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 104.26

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.70

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -5.95

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

ServiceNow Inc 7.10

HDFC Bank Ltd 6.54

Uber Technologies Inc 6.50

DSV A/S 6.14

Amazon.com Inc 4.54

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information Technology 30.29

Consumer Discretionary 26.40

Industrials 13.96

Communication Services 13.61

Financials 10.80

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

North America 61.29

Indian Sub-Continent 9.46

Pacific Basin 8.27

Europe 7.73

Unclassified 6.50

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

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 -49.96

Recovering Period N/A

FX Hedging 88.71

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 5.04

Sharpe Ratio -0.07

Alpha -10.53

Beta 1.06

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.610% 1.605%

รวมค่าใช้จ่าย 5.350% 2.234%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.610% 1.500%

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.610% 1.500%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL GOPP-A

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Global Opportunity Fund - Z Shares 
(Accumulation Share Class)

ISIN code : LU0552385535

Bloomberg code: MSGOPPZ 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 มิถุนายน 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี

Principal Global Opportunity Fund ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL GOPP-C)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan 
Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley 
Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก 
(Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ส่วนกองทุนหลักมุ่ง
หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

วันเริ่มต้น class วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 3 ปี 7 เดือน 5 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% 
(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 
ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

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

กองทุน -43.74% -29.40% -43.74% -47.48% -3.19% N/A N/A 1.98%

ดัชนีชี้วัด* -19.66% -15.07% -19.66% -13.42% 8.33% N/A N/A 7.96%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -25.25% -17.84% -25.25% -23.95% 4.27% 4.17% 3.61% N/A

ความผันผวนกองทุน 45.20% 45.64% 45.20% 34.44% 22.52% N/A N/A 26.01%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 20.21% 22.10% 20.21% 16.23% 16.50% N/A N/A 18.53%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

*M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1WD Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL GOPP-C

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 104.26

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.70

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -5.95

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

ServiceNow Inc 7.10

HDFC Bank Ltd 6.54

Uber Technologies Inc 6.50

DSV A/S 6.14

Amazon.com Inc 4.54

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information Technology 30.29

Consumer Discretionary 26.40

Industrials 13.96

Communication Services 13.61

Financials 10.80

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

North America 61.29

Indian Sub-Continent 9.46

Pacific Basin 8.27

Europe 7.73

Unclassified 6.50

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

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 -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -49.96

Recovering Period N/A

FX Hedging 88.71

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 5.04

Sharpe Ratio -0.07

Alpha -10.47

Beta 1.07

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.610% 1.605%

รวมค่าใช้จ่าย 5.350% 2.234%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.610% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.610% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Global Opportunity Fund - Z Shares 
(Accumulation Share Class)

ISIN code : LU0552385535

Bloomberg code: MSGOPPZ 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 มิถุนายน 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี

Principal Global Opportunity Fund ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL GOPP-X)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan 
Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley 
Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก 
(Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ส่วนกองทุนหลักมุ่ง
หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

วันเริ่มต้น class วันที่ 18 มีนาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 0 ปี 3 เดือน 14 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% 
(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 
ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th



PRINCIPAL GOPP-X

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 104.26

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.70

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -5.95

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

ServiceNow Inc 7.10

HDFC Bank Ltd 6.54

Uber Technologies Inc 6.50

DSV A/S 6.14

Amazon.com Inc 4.54

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information Technology 30.29

Consumer Discretionary 26.40

Industrials 13.96

Communication Services 13.61

Financials 10.80

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

North America 61.29

Indian Sub-Continent 9.46

Pacific Basin 8.27

Europe 7.73

Unclassified 6.50

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนดการซือครงัแรกขนัตํ่า : 1.00 บาท

การซือครงัถดัไปขนัตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

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

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -14.82

Recovering Period N/A

FX Hedging 88.71

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 5.04

Sharpe Ratio N/A

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.610% ยกเว้น

รวมค่าใช้จ่าย 5.350% 0.065%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.610% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.610% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL GOPP-X

การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Global Opportunity Fund - Z Shares 
(Accumulation Share Class)

ISIN code : LU0552385535

Bloomberg code: MSGOPPZ 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 มิถุนายน 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี

Principal Global Opportunity Fund ชนิดเพื่อการออม (PRINCIPAL GOPP-SSF)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan 
Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley 
Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก 
(Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ส่วนกองทุนหลักมุ่ง
หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

วันเริ่มต้น class วันที่ 2 ธันวาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 1 ปี 6 เดือน 25 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD สัดส่วน 100% 
(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 
ประมาณร้อยละ 15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

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

กองทุน -43.74% -29.40% -43.74% -47.48% N/A N/A N/A -29.70%

ดัชนีชี้วัด* -19.66% -15.07% -19.66% -13.42% N/A N/A N/A 2.31%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -25.25% -17.84% -25.25% -23.95% 4.27% 4.17% 3.61% N/A

ความผันผวนกองทุน 45.20% 45.63% 45.20% 34.44% N/A N/A N/A 29.69%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 20.21% 22.10% 20.21% 16.23% N/A N/A N/A 14.45%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

*M1WD index adjusted with FX hedging cost 85%  + M1WD Index (THB) 15% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL GOPP-SSF

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 104.26

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.70

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -5.95

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

ServiceNow Inc 7.10

HDFC Bank Ltd 6.54

Uber Technologies Inc 6.50

DSV A/S 6.14

Amazon.com Inc 4.54

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

Information Technology 30.29

Consumer Discretionary 26.40

Industrials 13.96

Communication Services 13.61

Financials 10.80

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

North America 61.29

Indian Sub-Continent 9.46

Pacific Basin 8.27

Europe 7.73

Unclassified 6.50

ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 พฤษภาคม 2565

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 ผู้ลงทุนสามารถสังซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่ปี 2563 -2567

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -50.23

Recovering Period N/A

FX Hedging 88.71

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 5.04

Sharpe Ratio -1.75

Alpha -32.39

Beta 1.21

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.610% 1.605%

รวมค่าใช้จ่าย 5.350% 2.234%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.610% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.610% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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การลงทุนในกองทุนอื่นที่ลงทุนเกิน 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน : Global Opportunity Fund - Z Shares 
(Accumulation Share Class)

ISIN code : LU0552385535

Bloomberg code: MSGOPPZ 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



1. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะ

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั เพื่อ

กําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตาม

ปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบ

ต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรอืตราสารของกองทุน

อสงัหารมิทรพัยม์สีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไมไ่ดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 

Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอเพือ่ลดความเสีย่งในสว่นนี้ 

3. ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  risk): 

คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น 

ผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสาร

หนี้ไมส่ามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และประเมนิปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 

การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพือ่ใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน 

และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิกีารและความถีใ่นการวเิคราะห์

ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุนของกองทุน 

     4.     ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมอในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่

ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมี

ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุน

อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นนี้ 

 5.     ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่ง

ของคา่เงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอยา่งเช่น ถา้คา่เงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มลูคา่หน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุน

อาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยจะใช้

การวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพือ่คาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นนี้ 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 


	PRINCIPAL_GOPP_FFS
	1PG fund fact sheet_PRINCIPAL GOPP (TH)
	MFFS_PRINCIPAL GOPP_PRINCIPAL GOPP-A_202206
	MFFS_PRINCIPAL GOPP_PRINCIPAL GOPP-C_202206
	MFFS_PRINCIPAL GOPP_PRINCIPAL GOPP-X_202206
	MFFS_PRINCIPAL GOPP_PRINCIPAL GOPP-SSF_202206

	ความเสี่ยง GOPP

