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ประเภทกองทนุ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (กองทุนรวมตราสารทุน) 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด ระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน 

Customer Suitability Score 

6 

เสี่ยงสูง 

ขนาดกองทนุ 3,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%) ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 

วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก (IPO) 

   5 - 13 กันยายน 2562 

วันจดทะเบียน    17 กันยายน 2562 (ประมาณการ) 

นโยบายการลงทนุ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley 

Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก โดย

กองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited. 

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศท่ี

พัฒนาแล้วท่ัวโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทท่ีประสบผลส าเร็จหรือมีช่ือเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น 

มีเคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ัวโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิสินค้า หรือกลวิธีการจัดจ าหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์

ธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง 

นโยบายการจ่ายปันผล   ไม่มี 

สกุลเงินที่ลงทุน USD 

การปอ้งกันความเส่ียงของ

อัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

ดัชนีเปรียบเทยีบ ดัชนี MSCI World NETR USD ซึ่งเป็นดัชนีช้ีวัดเดียวกับกองทุนหลักท่ีลงทุน โดยบริษัทจะปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ

เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน ตามสัดส่วนการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนประมาณ 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่นเพ่ือเทียบกับคา่สกลุบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนท่ี

ไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50% 

เหมาะส าหรับ ◆ ผู้ท่ีต้องการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป 

◆ ผู้ท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย

ยอมรับความผันผวนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวได้ 

◆ ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนต่างประเทศไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดลงจนต ่า

กว่ามูลค่าทีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ 

◆ เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ท่ีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

มุมมองการลงทนุ 

(Market Outlook) 

◆ ในช่วงคร่ึงปีแรก ราคาสินทรัพย์ทางการเงินโลกปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาก หลังความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่าง

ประเทศเร่ิมผ่อนคลาย ประกอบกับนโยบายด้านการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มท่ีจะผ่อนคลายมากขึ้น 

◆ ในช่วงคร่ึงหลังของปี เศรษฐกิจโลกเร่ิมส่งสัญญาณการเติบโตท่ีช้าลง ประเด็นสงครามการค้า และปัจจัยทางการเมือง

กลับมาสร้างความกังวลให้ตลาดอีกคร้ัง จึงท าให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลง 

◆ อย่างไรก็ตามด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้มีการใช้นโยบายทางการเงินท่ีผ่อนคลายกว่าท่ีตลาดคาดไว้ในตอนแรก โดยมีการ

ปรับลดดอกเบ้ียคร้ังแรกในรอบ 11 ปี นับแต่ปี 2551 และยังได้ประกาศยุติการปรับลดงบดุลโดยมีผลบังคับใช้ในวันท่ี        

1 สิงหาคม 2562 เร็วกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ไว้ประมาณ 2 เดือน ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารกลางอื่นๆท่ัวโลกมี

แนวโน้มท่ีจะใช้นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายมากขึ้น นับเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีท าให้ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจของกิจการต่างๆ

ยังอยู่ในระดับต ่า และเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ภาคธุรกิจโลก 

◆ คาดว่าในช่วงคร่ึงปีหลัง ภาพตลาดการเงินโลกจะยังคงได้รับผลกระทบจากท้ังปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ท าให้ตลาดผันผวน 

การลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะ Defensive จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจ  

◆ นอกจากน้ียังเป็นโอกาสในการทยอยสะสม ส าหรับนักลงทุนระยะยาวท่ีต้องการสร้างความม่ังคั่งจากการลงทุนในตราสารทุน  

นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ การปอ้งกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน 

มี ขึ้นอยู่ดับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ 

ชนิดสะสมมูลค่า:  

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6 

ต ่า

 

สูง

 

สูง 

กองทุนรวมดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาค าขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



เอกสารฉบับน้ีขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซือ้ และ/หรือ ขาย

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

 

จุดเด่นของกองทนุ ลงทุนในกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ซึ่ง 

  เน้นลงทุนหุ้น Defensive เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจ และตลาดการเงินท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน 

  ลงทุนธุรกิจแบรนด์ระดับโลก ในธีมท่ีเกี่ยวข้องกับการอุปโภค บริโภค แบบเช้ายันค ่า 

 มีผลการด าเนินงานในอดีตระยะยาวท่ีโดดเด่น โดยสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้มากถึงปีละ 11.2% นับแต่จัดต้ัง

กองทุน (Class Z จัดต้ังกองทุนเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2551) เทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI World Net Total Return 

(USD) Index ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้เพียงปีละ 6.7% (Source: Morningstar, ณ วันท่ี 31 กรกฏาคม 

2562) 

  บริหารภายใต้ Morgan Stanley Investment Management ซึ่งมีประสบการณ์บริหารเงินทุนกว่า 40 ปี 

 

รายละเอียดกองทนุ 

การท ารายการหลังการเปดิเสนอขายครั้งแรก (After IPO) 

วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันท าการ, ต้ังแต่เปิดท าการ – 15.30 น. โดยเร่ิมต้ังแต่ 30 กันยายน 2562* เป็นต้นไป 

วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทุกวันท าการ, ต้ังแต่เปิดท าการ – 15.00 น. โดยเร่ิมต้ังแต่ 21 ตุลาคม 2562* เป็นต้นไป 

* ท้ังน้ี หากตรงกับวันหยุดท าการให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป 

การช าระค่าขายคืน 

 

มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังซ้ือคร้ังแรก 

มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังซ้ือครัง้ถดัไป 

มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังขายคืน 

ภายใน 5 วันท าการนับจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (T+6)     

ส าหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / TMB / BBL / LHBANK / TBANK / KK 

5,000 บาท 

5,000 บาท  

ไม่ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (ของมูลค่าหนว่ยลงทุน) 

การขายหน่วยลงทุน-สับเปล่ียนเข้า ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%) 

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน-สับเปล่ียนออก 

การซ้ือขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee) 

 

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 

ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น) 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกันไว้แลว้ 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุน  

(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหน้ีสนิก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน) 

การจดัการ ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เกบ็จริง 1.605% ต่อปี) 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.33% ต่อป ี

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกันไว้แลว้ 

บริหารจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ พรนิซิเพิล จ ากัด 

44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ช้ัน16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร ) .02(  686-9595 โทรสาร ) .02 ( 657-3167 
Website www.principal.th 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และ ความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 

บริษัทจัดการใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ       

ผุ้จัดการกองทุน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ผู้ลงทุนอาจได้รับก าไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืน    

ต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน 

ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

Disclaimer 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับน้ีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การท่ัวไป โดยไม่ได้มุ่งหมาย  

ให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการ  
ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด  

แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารน้ี บริษัทจัดการและ

พนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมท้ังจะไม่รับผิดส าหรับ        
การกระท าใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเห็นหรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ี บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดย

ปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า น่าเช่ือถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดท้ังปวงท่ีเกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ท้ังน้ี ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการ

ด าเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารน้ี ไม่ถือเป็นเคร่ืองยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริงได้  

ส าหรับนักลงทุนท่ีต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือรับหนังสือช้ีชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรอืผู้ด าเนินการขายท่ีท่านใช้บริการ 



เอกสารฉบับน้ีขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซือ้ และ/หรือ ขาย

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด 

 

 

ข้อมูลกองทุนหลัก 

ชื่อกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 

ชนดิหน่วยลงทุน Z (ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน) 

ประเภท กองทุนรวมตราสารทุน 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

วันจัดตั้งกองทุน 30 ตุลาคม 2543 

จดทะเบียนประเทศ ลักเซมเบิร์ก 

สกุลเงินของกองทุน USD 

วันท าการซ้ือขาย   ทุกวันท าการของธนาคารในประเทศลักเซมเบอร์ก 

การจา่ยปันผล ไม่จ่าย 

บริษัทจัดการ Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited 

นโยบายการลงทนุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว

ท่ัวโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทท่ีประสบผลส าเร็จหรือมีช่ือเสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มี

เคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ัวโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิสินค้า หรือกลวิธีการจัดจ าหน่าย เป็นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์

ธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธ์ิ ตราสารหน้ีแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธ์ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุ้น และหลักทรัพย์อื่นท่ีอ้างอิงกับหุ้น เพ่ือให้ได้ผลก าไรจากบริษัทต่างๆ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ 

และประเทศจีน (A-Shares) ผ่าน Stock Connect ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในหุ้น A-Shares ผ่าน Stock Connect ดังกล่าว 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเท่าน้ัน 

ตัวชี้วัด (benchmark) MSCI World Net Index 

Bloomberg ticker MORGBRZ LX 

ISIN LU0360482987 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 

Max Entry Charge ไม่เกิน 1.00% 

Management Fee 0.75% 

Ongoing Charges 0.90% 

 

 

ผู้สนใจลงทนุสามารถศกึษาข้อมูลกองทุนหลักเพ่ิมเตมิได้ที ่www.morganstanley.com/im 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจกอ่นตดัสินใจลงทุน 

 

 


