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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี
Principal Global Opportunity Fund
30 มิถุนายน 2564

Class A

ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL GOPP

ระดับความเสี่ยง

6 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ

กองทุน ตราสารทุน,กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund

วันที่ จดทะเบียนกองทุน

23 พฤษภาคม 2560

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิ จของผู้ จัดการกองทุน

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 7,126.63 ล้านบาท
ปัจจุบัน
ชนิด สะสมมูลค่า :

21.9858 บาท

ชนิด ผู้ลงทุ นกลุ่ม:

21.9504 บาท

ชนิด เพื่ อการออม:

21.8307 บาท
1. ความเสี่ย งด้านตลาด
2. ความเสี่ย งด้านสภาพคล่อง

นโยบายการลงทุน
กอง ทุ น มี น โยบ าย การลงทุ นใน หรื อ มี ไว้ ซึ่ ง หน่ วยล งทุ นขอ งก องทุ นรว ม
ต่ า งประเทศเพี ยงกองทุ น เดี ย วคื อ Morgan Stanley Investment Funds
Global Opportunity Fund (กองทุ นหลัก) โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่ า
ร้อยละ 80 ของมู ลค่ าทรั พ ย์ สิ น สุ ทธิ ของกองทุ น (Feeder Fund) โดยกองทุ น
บริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD)
Limited และเป็น กองทุน รวมที่จัดตั้งตามระเบีย บของ UCITS (Undertakings
ที่เกี่ ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ ก (Luxembourg) ซึ่ งเป็ น สมาชิกสามั ญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่ วยลงทุ น)*
ค่าธรรมเนียมขาย

3. ความเสี่ยงทางธุ รกิจ
4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
5. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากั ด (มหาชน)

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํา กัด

ประเภทกองทุ นรวมตามที่

Global Equity

แสดงในข้อมูลที่ ใช้เปรียบเทียบ

ไม่เกิน 1.61% (ปั จจุ บน
ั 1.50%)
ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น)

ชนิด เพื่ อการออม

ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน
ชนิด สะสมมูลค่า

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ชนิด ผู้ลงทุ นกลุ่ม

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ชนิด เพื่ อการออม

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยน

อัตราเดียวกับค่า ธรรมเนียมการขายและรั บซื้อคืน

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุร กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด

รวม ณ จุด ขาย
……………………………………………………………………………………

ในทํานองเดียวกันไว้ แล้ว
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุ นรวม (% ต่อปีของ NAV)*

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นตํ่า ของการซื้อ

ชนิด สะสมมูลค่า
ชนิด ผู้ลงทุ นกลุ่ม

หน่วยลงทุน

ผลการดําเนิ นงานของกองทุน

วันทําการซื้อ

Class SSF

for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้ ก ฎหมาย

มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ/หน่ วย

ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง

Class C

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การ

ค่าธรรมเนียมการจั ดการ

ถึงเวลา 15.30 น.

ชนิด สะสมมูลค่า

1,000 บาท*

ชนิด ผู้ลงทุ นกลุ่ม

1 บาท

ชนิด เพื่ อการออม:

1,000 บาท

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การ

มูลค่าขั้นตํ่า ของการขาย

ถึงเวลา 15.00 น.
ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้ นตํ่า

ไม่กําหนด

รับเงิ นค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการ นั บจากวันคํานวณ NAV
(ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร
CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/

ไม่เกิน 1.61% (ปั จจุ บัน 1.604%)

ชนิด เพื่ อการออม

ไม่เกิน 1.61% (ปั จจุบัน 1.605%)1)

ชนิด สะสมมูลค่า

ไม่เกิน 0.11% (ปั จจุบัน 0.032%)

ชนิด ผู้ลงทุ นกลุ่ม

ไม่เกิน 0.11% (ปั จจุบัน 0.032%)

ชนิด เพื่ อการออม

ไม่เกิน 0.11% (ปั จจุบัน 0.0321%)1)

นายทะเบียน
ชนิด สะสมมูลค่า

ไม่เกิน 0.54% (ปั จจุ บัน 0.534%)

ชนิด ผูล
้ งทุ นกลุ่ม

ไม่เกิน 0.54% (ปั จจุ บัน 0.535%)

ชนิด เพื่ อการออม

ไม่เกิน 0.54% (ปั จจุบัน 0.535%)1)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

เวลา 13.00 น.)
……………………………………………………………………………………

ไม่เกิน 1.61% (ปั จจุ บน
ั 1.603%)

ชนิด ผูล
้ งทุ นกลุ่ม
ผู้ดูแลผลประโยชน์

BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK
* การปรับขั้นตํ่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป

ชนิด สะสมมูลค่า

ชนิด สะสมมูลค่า

ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบน
ั 0.068%)

ชนิด ผู้ลงทุ นกลุ่ม

ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบน
ั 0.068%)

ชนิด เพื่ อการออม

ไม่เกิน 3.09% (ปัจจุบัน 0.068%)

รวมค่า ใช้ จ่ายทั้ งหมด
ชนิด สะสมมูลค่า

ไม่เกิน 5.35% (ปั จจุ บัน 2.237%)

ชนิด ผู้ลงทุ นกลุ่ม

ไม่เกิน 5.35% (ปั จจุ บัน 2.239%)

ชนิด เพื่ อการออม

ไม่เกิน 5.35% (ปั จจุ บัน 2.240%)1)

*ข้อมูล 1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64; ค่า ธรรมเนียมเป็นอั ตราที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิ จเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ ว
1)

มีผลตั้งแต่วั นที่ 1 ธ.ค.63 เป็ นต้นไป

……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้

30 มิถุนายน 2564
ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุ นรวมลงทุน

ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

% ของ NAV

Morgan Stanley Investment Funds Global

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Opportunity Fund: MSGOPPZ LX

101.89%
2. บั ญชีเ งินฝากออมทรัพย์ 2.04%

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรั บ/ค้า งจ่าย)

3. สินทรัพย์อื่น (รายการค้า งรั บ/ค้างจ่าย)

101.89
-3.93

หมายเหตุ : เป็นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้ งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ

-3.93%

ดู ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบน
ั ได้ที่ www.principal.th

ผลการดําเนิ นงาน

*ผลการดําเนินงานในอดี ต มิได้เ ป็นสิ่งยืนยันถึ งผลการดําเนิน งานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้ งนี้ ผู้ ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันได้ที่ www.principal.th
ผลการดําเนิ นงานย้อนหลั ง
6 เดือน
1 ปี1
3 ปี1
6.67
40.52
20.41

GOPP-A (%)

YTD
6.67

3 เดือน
8.51

ตัง
้ แต่ จัดตั้ งกองทุ น1
21.15

Benchmark (%)*

16.32

8.72

16.32

42.04

12.96

Information Ratio2

-1.03

0.01

-1.03

0.02

0.39

0.55

ความผันผวนของผลการดําเนิน งาน(%)

18.99

17.18

18.99

21.07

19.27

19.15

11.26

GOPP-C (%)

6.67

8.51

6.67

40.52

n/a

31.69

Benchmark (%)*

16.32

8.72

16.32

42.04

n/a

17.55

Information Ratio2

-1.03

0.01

-1.03

0.02

n/a

0.65

ความผันผวนของผลการดําเนิน งาน(%)

18.99

17.18

18.99

21.07

n/a

21.73

GOPP-SSF (%)

5.95

8.29

5.95

n/a

n/a

9.28

Benchmark (%)*

16.32

8.72

16.32

n/a

n/a

19.72

Information Ratio2

-1.12

-0.05

-1.12

n/a

n/a

-0.98

ความผันผวนของผลการดําเนิน งาน(%)

18.98

17.16

18.98

n/a

n/a

18.11

1

ผลตอบแทนที่มีอายุเกิน หนึ่งปี จะแสดงเป็น ผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

2

Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้ จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกั บความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใ ช้ : M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50% (Source: Bloomberg ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564) มี ผลตั้ งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2563 เป็น ต้นไป ก่อนหน้านั้นใช้เกณฑ์มาตรฐาน M1WD Index 100.00% (22 พ.ค. 2560 – 10 ก.พ. 2563)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หน่วยลงทุน ชนิดเพื่ อการออมเริม
่ เปิ ดให้ บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 เป็น ต้นไป

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)
ข้อมูล Master Fund (Global Opportunity Fund – Z Shares (Accumulation Share Class) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
Principal Global Opportunity Fund
PRINCIPAL GOPP
(ชนิ ดสะสมมูลค่า : Principal GOPP-A)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley
Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management
(ACD) Limited และเป็ นกองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
บริษทั จัดการจะส่งคําสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปทีป่ ระเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะทีก่ องทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในหลายสกุลเงินเช่น ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
ยูโร (EUR) โครนสวีเดน (SEK) เป็ นต้น และบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะส่งคําสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน
ประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคํานึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอม
ให้ดําเนินการแล้ว ทัง้ นี้ ในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินอื่นได้ บริษทั
จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยรวม และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ส่วนทีเ่ หลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศลงทุน
ในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่ง
พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอี่ าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุน
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูง
กว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทวไป
ั่
- ผูท้ ตี่ อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งของ
การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้และผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอเมริกาเหนือ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ใน การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่
ต้องการ ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทีล่ งทุนในกองทุนรวมทัวไป
่
- กองทุนและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้
กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับ
ความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
อาจทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาส
ทีห่ ลักทรัพย์ทลี่ งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบาย
ภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
- ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสีย่ งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
- เนื่องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งทีท่ างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิด
วิกฤตการณ์ทที่ ําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่
กําหนด
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)

4

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Principal Global Opportunity Fund

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund: MSGOPPZ LX

101.89

สินทรัพย์อ่นื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-3.93

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Mastercard Inc

6.67

Amazon.com Inc

6.30

Uber Technologies Inc

5.65

Dsv Panalpina A/S

5.42

Hdfc Bank Ltd

4.51

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทมี่ กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุนบริษทั
จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.61

ร้อยละ 1.50

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิ น USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิ น USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
บาท ณ วันที่ คาํ นวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -26.75%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 19.15% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 16.77% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

7

7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

ผลตอบแทนกองทุนรวม

6.67%

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

8.51%

50

6.67%

95

40.52%

50

20.41%

5

21.15%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
16.32% 8.72%
ความผันผวนของกองทุน 18.99% 17.18%
ความผันผวนของตัวชี้วดั 10.87% 9.66%

50
75
25

16.32%
18.99%
10.87%

25
95
25

42.04%
21.07%
12.26%

50
95
25

12.96%
19.27%
16.44%

50
75
50

11.26%
19.15%
16.29%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
23 พฤษภาคม 2560
ไม่กําหนด
5,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 7,126.63 ล้านบาท)

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ การปรับขัน้ ตํา่ การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT
เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/
TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 23 พฤษภาคม 2560
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 23 พฤษภาคม 2560
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
PTR
0.2102

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ ้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ ้องการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร
เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้
ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของ
ประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความ
เสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ ูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)
ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ : ไม่กําหนดอายุโครงการ
วันจัดตัง้ กองทุน : 30 พฤศจิกายน 2010
จดทะเบียนประเทศ : ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงิ นของกองทุน : USD
วันทําการซื้อขาย : ทุกวันทําการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์กหรือตามทีผ่ ูจ้ ดั การกองทุนและผูด้ ูแลผลประโยชน์ตกลง
บริษทั จัดการ : Morgan Stanley Investment Management
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
การจ่ายเงิ นปันผล : ไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการลงทุน :
กองทุ นหลักจะมีน โยบายการลงทุน ในหุ้นไม่ น้อยกว่า 70% ของการลงทุน กองทุ นหลักบริห ารโดย Morgan Stanley Investment
Management (ACD) Limited ภายใต้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้
UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ่งรวมถึงตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นของบริษัทต่างชาติที่ซ้อื /ขาย ในสหรัฐฯ
(ADRs) และหุน้ ของบริษทั ต่างชาติทซี่ ้อื /ขายในประเทศอื่น (Global Depositary Receipts (GDRs))
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนใน Option ที่มีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายผ่านตลาดที่จดั ตัง้ อย่างเป็ นทางการและตลาดที่ไม่ได้มี
การจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการ สัญญา Future และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยรวมเพื่อเพิ่มผลตอบแทน และ/
หรือเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน
กองทุนหลักอาจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ์ หุน้ จีนที่จดทะเบียนในตลาดเซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น
(China A-Shares) ผ่าน Stock Connect ใบสําคัญแสดงสิทธิ ์ที่จะซื้อหุน้ สามัญ (Warrant) เงินสดหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสด และ
หลักทรัพ ย์ ที่ เชื่อมโยงกับ ตราสารทุ น กองทุ น หลักอาจลงทุ น ใน China A-Shares ผ่ าน Stock Connect ไม่ เกิน 10% ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือโครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme
(CIS) ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุ น หลัก จะลงทุ น ในพอร์ ต การลงทุ น ที่ มี ก ารกระจายการลงทุ น ในบริษั ท ต่ า งๆ โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ แ บบ Bottom-up ใน
ปั จจัยพืน้ ฐานของบริษัท กระบวนการลงทุนจะเป็ นกระบวนการที่เป็ นระเบียบในการคัดหาบริษัททีม่ ีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และ
เป็ นบริษัทที่มีขดี ความสามารถในการของบริษัทที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีใน
ระยะยาวอย่างยั ่งยื่น โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวที่มูลค่า หรือระดับราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของ
บริษทั นัน้ ๆ
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
Principal Global Opportunity Fund
PRINCIPAL GOPP
(ชนิ ดผูล้ งทุนกลุ่ม : Principal GOPP-C)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley
Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management
(ACD) Limited และเป็ นกองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
บริษทั จัดการจะส่งคําสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปทีป่ ระเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะทีก่ องทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในหลายสกุลเงินเช่น ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
ยูโร (EUR) โครนสวีเดน (SEK) เป็ นต้น และบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะส่งคําสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน
ประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคํานึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอม
ให้ดําเนินการแล้ว ทัง้ นี้ ในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินอื่นได้ บริษทั
จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ส่วนทีเ่ หลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศลงทุน
ในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่ง
พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอี่ าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุน
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูง
กว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทวไป
ั่
- ผูท้ ตี่ อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งของ
การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้และผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด อาทิ ผูอ้ าทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ และผูล้ งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบหน่วยลงทุน (Unit
Linked) เป็ นต้น รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต เป็ นต้น โดยเปิ ดโอกาสให้ผูล้ งทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอเมริกาเหนือ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ใน การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่
ต้องการ ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทีล่ งทุนในกองทุนรวมทัวไป
่
- กองทุนและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้
กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับ
ความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
อาจทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาส
ทีห่ ลักทรัพย์ทลี่ งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบาย
ภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
- ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสีย่ งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
- เนื่องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งทีท่ างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิด
วิกฤตการณ์ทที่ ําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่
กําหนด
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Principal Global Opportunity Fund

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund: MSGOPPZ LX

101.89

สินทรัพย์อ่นื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-3.93

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Mastercard Inc

6.67

Amazon.com Inc

6.30

Uber Technologies Inc

5.65

Dsv Panalpina A/S

5.42

Hdfc Bank Ltd

4.51

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทมี่ กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุนบริษทั
จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.61

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิ น USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิ น USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
บาท ณ วันที่ คาํ นวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -26.75%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 21.73% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 18.89% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
YTD

3เดือน

Percentile

6เดือน

Percentile

1ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

6.67%

8.51%

50

6.67%

95

40.52%

50

31.69%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชี้วดั

16.32%
18.99%
10.87%

8.72%
17.18%
9.66%

50
75
25

16.32%
18.99%
10.87%

25
95
25

42.04%
21.07%
12.26%

50
95
25

17.55%
21.73%
19.32%

กองทุน

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
23 พฤษภาคม 2560
ไม่กําหนด
5,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 7,126.63 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT
เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/
TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 23 พฤษภาคม 2560
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 23 พฤษภาคม 2560
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
0.2102

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
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
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ ้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ ้องการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร
เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้
ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของ
ประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความ
เสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้งั แต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ ูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)
ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ : ไม่กําหนดอายุโครงการ
วันจัดตัง้ กองทุน : 30 พฤศจิกายน 2010
จดทะเบียนประเทศ : ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงิ นของกองทุน : USD
วันทําการซื้อขาย : ทุกวันทําการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์กหรือตามทีผ่ ูจ้ ดั การกองทุนและผูด้ ูแลผลประโยชน์ตกลง
บริษทั จัดการ : Morgan Stanley Investment Management
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
การจ่ายเงิ นปันผล : ไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการลงทุน :
กองทุนหลักจะมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 70% ของการลงทุน กองทุนหลักบริหารโดย Morgan Stanley Investment
Management (ACD) Limited ภายใต้ ส กุ ลเงิน ดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ ก และอยู่
ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ่งรวมถึงตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุน้ ของบริษัทต่างชาติที่ซ้อื /ขาย
ในสหรัฐฯ (ADRs) และหุน้ ของบริษทั ต่างชาติทซี่ ้อื /ขายในประเทศอืน่ (Global Depositary Receipts (GDRs))
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนใน Option ทีม่ ีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายผ่านตลาดทีจ่ ดั ตัง้ อย่างเป็ นทางการและตลาดทีไ่ ม่ได้มี
การจัดตัง้ อย่างเป็ น ทางการ สัญ ญา Future และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริห ารการ
ลงทุ น (Efficient Portfolio Management) และเพื่ อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Hedging) โดยรวมเพื่ อ เพิ่ ม
ผลตอบแทน และ/หรือเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน
กองทุนหลักอาจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ทแี่ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ ์ หุน้ จีนที่จดทะเบียนในตลาดเซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น
(China A-Shares) ผ่าน Stock Connect ใบสําคัญแสดงสิทธิ ์ที่จะซื้อหุน้ สามัญ (Warrant) เงินสดหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสด
และหลักทรัพ ย์ที่เชื่อมโยงกับตราสารทุ น กองทุ นหลักอาจลงทุ นใน China A-Shares ผ่ าน Stock Connect ไม่ เกิน 10% ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือโครงการจัดการลงทุน (Collective Investment
Scheme (CIS) ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุ น หลักจะลงทุ น ในพอร์ ต การลงทุ น ที่ มีการกระจายการลงทุ น ในบริษั ท ต่ างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ แ บบ Bottom-up ใน
ปั จจัยพื้นฐานของบริษัท กระบวนการลงทุนจะเป็ นกระบวนการที่เป็ นระเบียบในการคัดหาบริษัทที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
และเป็ นบริษทั ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการของบริษัทที่คดิ ค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการทีม่ โี อกาสสร้างผลตอบแทนที่
ดีในระยะยาวอย่างยั ่งยื่น โดยจะเข้าลงทุนในบริษทั ดังกล่าวที่มูลค่า หรือระดับราคาทีเ่ หมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง
ของบริษทั นัน้ ๆ
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
Principal Global Opportunity Fund
PRINCIPAL GOPP
(ชนิ ดเพื่อการออม : Principal GOPP-SSF)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุ
นในกองทุ
นรวมไม่
การฝากเงิ
การลงทุ
นในกองทุ
นรวมไม่
ใช่ใกช่ารฝากเงิ
นน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley
Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management
(ACD) Limited และเป็ นกองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
บริษทั จัดการจะส่งคําสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปทีป่ ระเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะทีก่ องทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในหลายสกุลเงินเช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ยูโร (EUR) โครนสวีเดน (SEK) เป็ นต้น และบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะส่งคําสั ่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน
ประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคํานึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอม
ให้ดําเนินการแล้ว ทัง้ นี้ ในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินอื่นได้ บริษทั
จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยรวม และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ส่วนทีเ่ หลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศลงทุน
ในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่ อกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่ง
พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอี่ าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุน
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูง
กว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทีต่ ้องการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้
สามารถนํ าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
- ผูท้ ตี่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ งของ
การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้และผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว
- เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทีค่ าดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูท้ มี่ คี วามจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ภายในระยะเวลา 10 ปี
- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

-

-

-

ผูล้ งทุนไม่สามารถนําหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจําหน่าย โอน จํานํ า หรือ
นําไปเป็ นหลักประกัน
ผูล้ งทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันทีซ่ ้อื หน่วยลงทุน หากผูถ้ อื หน่วยลงทุนขาย
คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนกําหนดอาจเป็ นผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ ้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร
การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมภายใต้ การบริห ารของบริษัท จัดการอื่น เท่านัน้ เว้นแต่มีกฏหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนดเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง หากผิดเงื่อนไข อาจเป็ น ผลให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ดังนัน้ ผู้ถือหน่ วยลงทุน มี
หน้าทีต่ ้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมายภาษีอากร
กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ใน การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่
ต้องการ ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทีล่ งทุนในกองทุนรวมทัวไป
่
กองทุนและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้
กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่า
จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับ
ความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
อาจทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาส
ทีห่ ลักทรัพย์ทลี่ งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบาย
ภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสีย่ งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
เนื่องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งทีท่ างการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิด
วิกฤตการณ์ทที่ ําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่
กําหนด
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพิ นิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Principal Global Opportunity Fund

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund: MSGOPPZ LX

101.89

สินทรัพย์อ่นื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-3.93

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Mastercard Inc

6.67

Amazon.com Inc

6.30

Uber Technologies Inc

5.65

Dsv Panalpina A/S

5.42

Hdfc Bank Ltd

4.51

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทมี่ กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน
บริษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.61

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิ น USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิ น USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
บาท ณ วันที่ คาํ นวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -13.22%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 18.11%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 16.16%
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3เดือน

Percentile

6เดือน

Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

5.95%

8.29%

50

5.95%

95

9.28%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชี้วดั

16.32%
18.98%
10.87%

8.72%
17.16%
9.66%

50
75
25

16.32%
18.98%
10.87%

25
95
25

19.72%
18.11%
10.35%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ (ณ วันที่ 31 ต.ค.63)
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
23 พฤษภาคม 2560
ไม่กําหนด
5,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 7,126.63 ล้านบาท)

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
ผูล้ งทุนสามารถสังซื้อหน่วยลงทุนได้ตงั ้ แต่ปี 2563 -2567
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลี่ยนออก โดยจะเริม่ รับคําสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกตัง้ แต่วนั ทําการแรกของเดือนมกราคม
2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษทั จัดการ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT
เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/
TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 23 พฤษภาคม 2560
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 23 พฤษภาคม 2560
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
0.2102
PTR

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
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ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
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
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ ้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ ้องการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร
เช่น ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ู้
ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของ
ประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความ
เสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ ูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง

ผูล้ งทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดยเป็ นไป
ตามเกณฑ์กรมรรพากรกําหนดให้เข้าใจ หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิง
ในอนาคต และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
การหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พงึ ประเมินแต่ไม่
เกิน 200,000 บาท ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ (ตามกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องกําหนด) สามารถหัก
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ภาษี เว้นแต่มกี ฏหมาย หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกําหนดเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลง
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมจะสามารถสับเปลี่ยน
หรือโอนย้ายได้ระหว่ างหน่ วยลงทุน ชนิ ดเพื่อ การออม หรือกองทุน เพื่อการออมอื่น ทีมีสิท ธิประโยชน์ท างภาษี ด้ว ยกัน เท่ านั น้ เว้นแต่ มี
กฏหมาย หรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกําหนดเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลง
การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมผูล้ งทุนจะต้องถือครองหน่ วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฏหมายกําหนด มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนต้องชําระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูล้ งทุนมีหน้าทีต่ ้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในกฏหมายภาษีอากร
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทรี่ ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนด้วย

ข้อมูลกองทุนหลัก
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กองทุนหลักทีก่ องทุนลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)
ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ : ไม่กําหนดอายุโครงการ
วันจัดตัง้ กองทุน : 30 พฤศจิกายน 2010
จดทะเบียนประเทศ : ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงิ นของกองทุน : USD
วันทําการซื้อขาย : ทุกวันทําการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์กหรือตามทีผ่ ูจ้ ดั การกองทุนและผูด้ ูแลผลประโยชน์ตกลง
บริษทั จัดการ : Morgan Stanley Investment Management
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
การจ่ายเงิ นปันผล : ไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการลงทุน :
กองทุ นหลักจะมีน โยบายการลงทุน ในหุ้นไม่ น้อยกว่า 70% ของการลงทุน กองทุ นหลักบริห ารโดย Morgan Stanley Investment
Management (ACD) Limited ภายใต้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้
UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ่งรวมถึงตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นของบริษัทต่างชาติที่ซ้อื /ขาย ในสหรัฐฯ
(ADRs) และหุน้ ของบริษทั ต่างชาติทซี่ ้อื /ขายในประเทศอื่น (Global Depositary Receipts (GDRs))
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนใน Option ที่มีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายผ่านตลาดที่จดั ตัง้ อย่างเป็ นทางการและตลาดที่ไม่ได้มี
การจัดตัง้ อย่างเป็ นทางการ สัญญา Future และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยรวมเพื่อเพิ่มผลตอบแทน และ/
หรือเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน
กองทุนหลักอาจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ทแี่ ปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ์ หุน้ จีนที่จดทะเบียนในตลาดเซี่ยงไฮ้และเสินเจิ้น
(China A-Shares) ผ่าน Stock Connect ใบสําคัญแสดงสิทธิ ์ที่จะซื้อหุน้ สามัญ (Warrant) เงินสดหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสด และ
หลักทรัพ ย์ ที่ เชื่อมโยงกับ ตราสารทุ น กองทุ น หลักอาจลงทุ น ใน China A-Shares ผ่ าน Stock Connect ไม่ เกิน 10% ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือโครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme
(CIS) ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุ น หลัก จะลงทุ น ในพอร์ ต การลงทุ น ที่ มี ก ารกระจายการลงทุ น ในบริษั ท ต่ า งๆ โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ แ บบ Bottom-up ใน
ปั จจัยพืน้ ฐานของบริษัท กระบวนการลงทุนจะเป็ นกระบวนการที่เป็ นระเบียบในการคัดหาบริษัททีม่ ีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และ
เป็ นบริษัทที่มีขดี ความสามารถในการของบริษัทที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีใน
ระยะยาวอย่างยั ่งยื่น โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวที่มูลค่า หรือระดับราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของ
บริษทั นัน้ ๆ
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