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การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูส าคญั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 2562 

 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบัการรบัรอง CAC 

  
  
  

  

ค่าธรรมเนียม 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมลูอ่ืนๆ 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด ์
Principal Global Brands Fund  

PRINCIPAL GBRAND 
(ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL GBRAND-A) 

กองทุนรวมตราสารทุน   
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund  

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
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นโยบายการลงทุน 

กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวคอื Morgan Stanley 
Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z ในสกุลเงนิ USD โดยเฉลีย่
ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ทัง้น้ี กองทุนหลกัจดทะเบยีนในประเทศ
ลกัเซมเบริ์ก บรหิารและจดัการโดย Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited. และเป็นกองทุนรวมที่
จดัตัง้ตามระเบยีบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบริ์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) 
กองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z มี
วตัถุประสงคเ์พือ่แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผา่นการลงทุนในหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้
ทัว่โลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลส าเร็จหรือมีชื่อเสยีงโดยพจิารณาจาก intangible assets (เช่น มี
เครื่องหมายการคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก การเป็นเจา้ของลขิสทิธิส์นิคา้ หรอืกลวธิกีารจดัจ าหน่าย เป็นตน้) ภายใตแ้ฟรนไชส์
ธุรกจิทีแ่ขง็แกร่ง 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหุน้บุรมิสทิธิ ์ตราสารหน้ีแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธิ ์ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้ และหลกัทรพัยอ์ืน่ทีอ่้างองิกบัหุน้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลก าไรจากบรษิทัต่างๆ ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ประเทศในตลาดเกดิ
ใหม่ และลงทุนในหุน้ของประเทศจนี (A-Shares) ผ่าน Stock Connect ซึง่กองทุนอาจลงทุนในหุน้ A-Shares ผ่าน Stock 
Connect ดงักล่าว ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งเท่านัน้ 

ส่วนทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื 
ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุน (classes หรอื sub-classes) 
หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนทีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการกองทุน
น้ีโดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึง่กองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณาเลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะตอ้งมนีโยบาย
การลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ี และมคีุณสมบตัหิน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds  หรอื
กองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได ้หรอืกลบัมาเป็นกองทุน 
Feeder Fund ได้โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน ( risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทัง้น้ี ให้เป็นตามดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน อน่ึง บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการแจ้งผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที่ www.principal.th หรอื
ช่องทางอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

กลยทุธใ์นการบริหารกองทุน 
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้
ผลตอบแทนเทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั (Passive Management) ส่วนกองทุนหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดชันีชี้วดั 
(Active Management) 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 
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กองทนุรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร  

-     ผูล้งทุนทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 

กองทนุรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทนุน้ี 
- อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็หรอืสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดพีอ 

- ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนต่างประเทศไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงจนต ่า

กว่ามลูค่าทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้
- เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
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- กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศองักฤษผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง
ของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 

- กองทุนหลกัมกีารลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มสนิค้าอุปโภคบรโิภคทีจ่ าเป็น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมคีวามเสีย่ง
จากการเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้ การเปลีย่นแปลงของความต้องการขอผูบ้รโิภค หรอืกฎระเบยีบของภาครฐั และ    
มกีารกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย ี(Information Technology Sector) ซึ่งมคีวามเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภค และความลา้สมยัของสนิคา้ ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยี
เงนิลงทุนจ านวนมาก และอาจมคีวามเสีย่งและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปที่มกีารกระจายหลาย
อุตสาหกรรม 

- กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่กองทุนหลกั
อาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุนอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และ
การเมอืงของประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจที่ผู้จ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม          
ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (EPM) ท าให้
กองทุนรวมเปิดนี้มคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง เนื่องจากใช้เงนิ ลงทุนใน
จ านวนที่น้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผู้ลงทุนที่ต้องการ
ผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรอืได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์
อา้งองิโดยตรง 

- เนื่องจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของราคา
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

- กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมี
ความเสีย่งทีก่ลยุทธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการ
กองทุน อาจท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection 
risk) ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ีล่งทุนมรีาคาลดลง เนื่องจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกจิ หรอืนโยบายภาครฐัไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว้ 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั 

 
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์
 
 ความผนัผวนของผลการ  
 ด าเนินงาน (SD)           
              
 *ค่าSD แสดงความผนัผวนของกองทุนยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตัง้แต่จดัตัง้กองทุน กรณยีงัไมค่รบ 5 ปี) 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

การป้องกนัความเสีย่ง FX      

 

   ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 

   การกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อก 
   ตราสาร 

  (High Issuer Concentration Risk) 

 

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

      ต ่า  สงู 

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด   บางส่วน     ดุลยพนิิจ       ไมป้่องกนั 

    ต ่า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

           

หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 
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ช่ือทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 
 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทนุของกองทนุหลกั 

 

ทีม่าขอ้มลู: Fund Fact sheet ของกองทุนทีล่งทุน ณ  31 ก.ค. 2562 
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ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัคา่ธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในตา่งประเทศทีก่องทุนน้ีไปลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนน้ี (ถา้ม)ี  

 
 
 
 

รายการ สงูสดุไม่เกิน ปัจจบุนั 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 รอ้ยละ 1.50 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 รอ้ยละ 1.50 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีาร
ซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(เกบ็เขา้กองทุน) 

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่า
หน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
*คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายดงักล่าว เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่
ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูคา่การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนงัสอืชี้ชวนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 

ค่าธรรมเนียม 

 *ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะไดร้บั 
ดงันัน้ คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
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หมายเหตุ: Max Entry Charge ไม่เกนิ 1.00% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. แบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

7. ผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุ 

 

 

 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation) คือ - ต่อปี 
*กรณีกองทนุจดัตัง้ไมค่รบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 

 

6. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จดุขาย คือ Global Equity 

   2.  ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน :  
1) 50% ของอตัราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้าน
อตัราแลกเปล่ียน 

2) 50% ของ อตัราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรบัด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกลุ
บาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ีไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 

5. ความผนัผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดชันีช้ีวดั (Tracking Error : TE)  คือ N.A. 

3. กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คือ - 
     *กรณีกองทนุจดัตัง้ไมค่รบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 
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Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทุนท่ีลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ทีม่าขอ้มลู: Fund Fact sheet ของกองทุนทีล่งทุน ณ  31 ก.ค. 2562 

 

http://www.cimb-principal.co.th/
http://www.cimb-principal.co.th/
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน์ 
วนัท่ีอนุมติัจดัตัง้ 
วนัท่ีจดทะเบียน (ประมาณการ) 
อายโุครงการ 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 
จ านวนเงินลงทุนโครงการ 

ไม่จ่าย 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
30 สงิหาคม 2562 
17 กนัยายน 2562 
ไม่ก าหนด 
10.00 บาท 
3,000 ลา้นบาท 

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 
(บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น

วนัท าการของธนาคารพาณชิยไ์ทย และวนัท าการของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที ่

บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย

หลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี) 

วนัท าการซ้ือหน่วยลงทุน  :  
IPO:  5 – 13 กนัยายน 2562 
หลงั IPO: บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการซือ้หน่วยลงทุน 
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก : 5,000 บาท 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป : 5,000 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทุน: 
บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการเป็นวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน        
โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 
โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่21 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการขายคืน : ไม่ก าหนด    
ยอดคงเหลือขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด    
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนัค านวณ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื T+6 คอื 6 วนัท าการหลงัจากวนัท ารายการ
ขายคนื (ปัจจุบนั T+6) เฉพาะบญัชธีนาคาร 
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK 
คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี ่www.principal.th 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
 

รายช่ือ  วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
คุณวนิ พรหมแพทย ์  วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ             วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 
คุณวริยิา  โภไคศวรรย ์           วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณปณิธ ิจติรโีภชน์                      วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณธนา เชนะกุล                          วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณวรุณ ทรพัยท์วกีุล                    วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 

PTR 0.0000 
กรณกีองทุนรวมทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ไมถ่งึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้จรงิในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่
จดทะเบยีนถงึวนัทีร่ายงาน 

ข้อมลูอ่ืน ๆ 

http://www.principal.th/
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ติดต่อสอบถามรบัหนังสือช้ีชวน 
รอ้งเรียน 
 

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

ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไดท้ี ่www.principal.th 

 
 
  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง
จากการลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จ านวน 

- ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
- การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้                   
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัที่ 2 กนัยายน 2562 แล้วดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้
ผูอ้ื่นส าคญัผดิ 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลง
จากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจยัทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ งพจิารณาได้จากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมคี่า SD สงู แสดงว่ากองทุนรวมมคีวามผนัผวนจากการเปลีย่นแปลง
ของราคาหลกัทรพัยส์งู 

ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุน
ของกองทุนอาจมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นชว่งเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทนุ (Country Risk) 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศ
ทีล่งทุน เช่น การเปลีย่นแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจ
มผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk)  

หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์
ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงทีบ่าทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี้ 

- ป้องกนัความเสีย่งทัง้หมด/หรอืเกอืบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

- ป้องกนัความเสีย่งบางสว่น โดยตอ้งระบุสดัสว่นการป้องกนัความเสีย่งไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา   
  แลกเปลีย่น 

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากการ 
  ป้องกนัความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 

- ไม่ป้องกนัความเสีย่งเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึน้จริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสดุทีเ่กดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นบัแต่วนัทีร่ายงาน (หรอื
ต้ังแต่จดัต้งักองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารค านวณดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /ค าเตือน 
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ค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่มวีธิกีารค านวณเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนวา่ดว้ยมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทนุรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของ
กองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีร่ายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

ค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีช้ีวดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของสว่นต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะทอ้นให้
เหน็ถงึประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันชีีว้ดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบีย่งเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัมากน้อยเพยีงใด เช่น หาก
กองทุนรวมมคี่า TE ต ่า แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทุนมกีารเบีย่งเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัในอตัราทีต่ ่า ดงันัน้ กองทุนรวม
จงึมปีระสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีอา้งองิ ในขณะทีก่องทุนรวมทีม่คี่าสงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีาร
เบีย่งเบนออกจากดชันีชีว้ดัในอตัราทีส่งู ดงันั้น โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจ็ะลด
น้อยลง เป็นตน้ 

อตัราส่วนหมุนเวียนการ ลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นค่าทีแ่สดงเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุน และช่วยสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการ
กองทุนไดด้ยีิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิที่
กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดยีวกนั ดงัแสดงในตาราง 
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รายละเอียดกองทุนหลกั  
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
ชื่อกองทุน  : Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 
Share Class  : Z (ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั) 
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 30 ตุลาคม 2543  
จดทะเบยีนประเทศ : ลกัเซมเบริก์ 
สกุลเงนิของกองทุน : USD 
วนัท าการซือ้ขาย   :  ทุกวนัท าการของธนาคารในประเทศลกัเซมเบอรก์ 
การจ่ายปันผล :  ไม่จ่าย 
บรษิทัจดัการ    :  Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited  
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน  : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
นโยบายการลงทุน  : มวีตัถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของ

บริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทัว่โลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบ
ผลส าเรจ็หรอืมชีื่อเสยีงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มเีครื่องหมายการค้าที่
เป็นที่รู้จ ักทัว่โลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิส์ ินค้า หรือกลวิธีการจัดจ าหน่าย เป็นต้น) 
ภายใตแ้ฟรนไชสธ์ุรกจิทีแ่ขง็แกร่ง 

 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุริมสทิธิ ์ตราสารหนี้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรอื    
หุน้บุรมิสทิธิ ์ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ และหลกัทรพัยอ์ื่นทีอ่า้งองิกบัหุน้ เพื่อใหไ้ดผ้ล
ก าไรจากบรษิัทต่างๆ ในประเทศที่พฒันาแล้ว ประเทศในตลาดเกดิใหม่ และประเทศจนี        
(A-Shares) ผ่าน Stock Connect ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock 
Connect ดงักล่าว ไม่เกนิร้อยละ 10 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ กองทุนจะ
ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
เท่านัน้  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
Max Entry Charge : ไม่เกนิ 1.00%  
Management Fee  : 0.75% 
Ongoing Charges  : 0.90% 
ตวัชีว้ดั (benchmark)   : MSCI World Net Index 
Bloomberg ticker : MORGBRZ LX 
ISIN   : LU0360482987 

 

 

ข้อมูลกองทุนหลกั 
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ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุนหลกั 
ความเสีย่งจากการลงทุนในหุน้ 
กองทุนที่ลงทุนในหุน้จะมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนในตลาดหลกัทรพัย ์และอาจขาดทุนเป็นจ านวนมากได้ ราคาหุ้นอาจ
ได้รบัอทิธพิลจากหลายปัจจยั ทัง้ในระดบัของตวับรษิทัเอง การพฒันาด้านเศรษฐกจิและการเมอืง แนวโน้มการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ ผลการด าเนินงานของบรษิทั แนวโน้มดา้นประชาการ และภยัพบิตัต่ิางๆ 
 
ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
การลงทุนในตราสารหนี้มคีวามเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ และดา้นเครดติ และความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์เช่น 
หลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนี้ High Yield หลกัทรพัยป์ระเภท Asset Backed Securities หรอืเงนิกูต่้างๆ  
หลกัทรพัยป์ระเภทนี้มคีวามเสีย่งทีผู่อ้อกหลกัทรพัยอ์าจไม่สามารถช าระเงนิต้นและดอกเบีย้ตามภาระหน้าทีไ่ด ้(ความเสีย่ง
ด้านเครดติ) และราคาตราสารอาจมคีวามผนัผวนเนื่องจากปัจจยัต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอตัราดอกเบี้ย มุมมองของ
ตลาดด้านการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลกัทรพัย์ และสภาพคล่องของตลาดโดยทัว่ไป (ความเสีย่งด้านตลาด) 
กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารหนี้ซึง่มคีวามอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ทีป่รบัสงูขึน้ โดยส่วน
ใหญ่จะลดมลูค่าของตราสารหนี้ ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้ทีล่ดลงจะเพิม่มลูค่าของตราสารหนี้ ผลการด าเนินงานของกองทุนจงึ
ขึน้อยู่กบัความสามารถในการคาดการณ์และการตอบสนองต่อความผนัผวนของอัตราดอกเบีย้ในตลาด และขึน้อยู่กบัการใช้
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิม่ผลตอบแทนสูงสุด ในขณะเดยีวกนักพ็ยายามลดความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิทุนที่ใชใ้นการ
ลงทุน 
 
ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ รวมถึงออปชัน่ของยุโรปและอเมรกิา รวมถึง single securities, สกุลเงนิ,   
คอลออปชัน่และพุทออปชัน่ในตะกรา้หลกัทรพัยห์รอืดชันีหลกัทรพัย์; single securities, equity index และ volatility futures; 
อตัราดอกเบีย้, ยโูรดอลลารแ์ละ treasury futures;  contract for differences (CFDs); สวอปสกุลเงนิ (single currency swap), 
สวอปการผิดนัดช าระหนี้ (credit default swap), สวอปอัตราดอกเบี้ย ( interest rate swaps), สวอปดัชนีราคาผู้บริโภค 
(Consumer Price Index: CPI), สวอปผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps), ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (structured note), ใบส าคญัแสดงสทิธิ (warrants), ฟอร์เวิร์ดสกุลเงนิ (currency forward) และ participatory 
notes  
ถงึแมก้ารใชต้ราสารอนุพนัธอ์ย่างระมดัระวงัอาจเป็นประโยชน์ แต่ตราสารอนุพนัธก์ม็คีวามเสีย่งทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่งที่
พบในการลงทุนแบบเดมิๆ และในบางกรณีกม็คีวามเสีย่งมากกวา่ หากมกีารระบุไวใ้นนโยบายการลงทุน กองทุนอาจใช้     กล
ยุทธก์ารลงทุนทีห่ลากหลายเพื่อลดความเสีย่งบางประเภท และ/หรอื เพิม่ผลตอบแทน กลยุทธเ์หล่านี้อาจรวมถงึการใช้  ตรา
สารอนุพนัธเ์ช่น ออปชัน่ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิสวอปและ/หรอื ฟิวเจอร ์ทัง้นี้ กลยุทธด์งักล่าวอาจไม่ประสบความส าเรจ็และท า
ใหก้องทุนขาดทุน 
นอกจากนี้ ตราอนุพนัธย์งัมคีวามเสีย่งเฉพาะ ความเสีย่งเหล่านี้เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งดา้นตลาด ความเสีย่งดา้นการจดัการ 
ความเสีย่งดา้นคู่สญัญา ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ความเสีย่งในการประเมนิราคาผดิหรอืไม่เหมาะสมของตราสารอนุพนัธ ์
และความเสีย่งทีต่ราสารอนุพนัธ ์อาจไม่สมัพนัธอ์ย่างสมบรูณ์แบบกบัสนิทรพัยอ์า้งองิ อตัราดอกเบีย้ และดชันี 


