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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley
Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่ วยลงทุน (Share Class) Z ในสกุลเงิน USD โดยเฉลีย่
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ทัง้ นี้ กองทุนหลัก จดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก บริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited. และเป็ นกองทุนรวมที่
จัดตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities
Commission (IOSCO)
กองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่ วยลงทุน (Share Class) Z มี
วัตถุประสงค์เพือ่ แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุน้ ของบริษทั ต่างๆ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ทัว่ โลก โดยเน้ น ลงทุน ในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลส าเร็จ หรือมีช่ือเสีย งโดยพิจ ารณาจาก intangible assets (เช่ น มี
เครื่องหมายการค้าทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ทัวโลก
่
การเป็ นเจ้าของลิขสิทธิสิ์ นค้า หรือกลวิธกี ารจัดจาหน่ าย เป็ นต้น) ภายใต้แฟรนไชส์
ธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่ง
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหุน้ บุรมิ สิทธิ ์ ตราสารหนี้แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิ ์ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซื้อหุน้ และหลักทรัพย์อน่ื ทีอ่ ้างอิงกับหุน้ เพือ่ ให้ได้ผลกาไรจากบริษทั ต่างๆ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ประเทศในตลาดเกิด
ใหม่ และลงทุนในหุน้ ของประเทศจีน (A-Shares) ผ่าน Stock Connect ซึง่ กองทุนอาจลงทุนในหุน้ A-Shares ผ่าน Stock
Connect ดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งเท่านัน้
ส่วนทีเ่ หลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ
ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี น่ื ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาเปลีย่ นแปลงชนิดของหน่ วยลงทุนของกองทุนทีล่ งทุน (classes หรือ sub-classes)
หรือขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่ งทุนทีแ่ ตกต่างไปจากทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการกองทุน
นี้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของบริษทั จัดการ ซึง่ กองทุนรวมต่างประเทศทีพ่ จิ ารณาเลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบาย
การลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ และมีคุณสมบัตหิ น่ วยลงทุนต่างประเทศเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรือ
กองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็ นกองทุน
Feeder Fund ได้โ ดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ย งของการลงทุ น (risk spectrum) เพิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้ ให้เ ป็ น ตามดุ ลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.principal.th หรือ
ช่องทางอืน่ ใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
กลยุทธ์ในการบริ หารกองทุน
ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (“กองทุ น หลัก ”) เพื่อ ให้
ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั 2
(Active Management)

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูท้ ต่ี อ้ งการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย
ยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนต่างประเทศไปลงทุนซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่า
กว่ามูลค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่ อ้ งการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

3

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

-

-

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ ง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ าเป็ น (Consumer Staples Sector) ซึ่งมีความเสีย่ ง
จากการเปลีย่ นแปลงของราคาสินค้า การเปลีย่ นแปลงของความต้องการขอผูบ้ ริโภค หรือกฎระเบียบของภาครัฐ และ
มีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซึ่งมีความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภค และความล้าสมัยของสินค้า ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผูล้ งทุนอาจสูญเสีย
เงินลงทุนจานวนมาก และอาจมีความเสีย่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่
่มกี ารกระจายหลาย
อุตสาหกรรม
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ กองทุน หลัก
อาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศทีล่ งทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
การเปลี่ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ โดยกองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งที่เ กี่ย วข้อ งกับ อัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้จ ากการลงทุ น ใน
ต่ างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ ใ นแต่ ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุ ลยพินิจที่ผู้จ ัดการกองทุ น เห็น เหมาะสม
ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) ทาให้
กองทุนรวมเปิ ดนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงิน ลงทุนใน
จานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการ
ผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง
เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของราคา
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การ
กองทุน อาจทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทก่ี องทุนจะลงทุน (Security selection
risk) ซึง่ มีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ทล่ี งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจ หรือนโยบายภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
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หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ต่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ 5 ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ต่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อก
ตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก

ทีม่ าข้อมูล: Fund Fact sheet ของกองทุนทีล่ งทุน ณ 31 ก.ค. 2562
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการ
จะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์เมื่อมีการ
ซือ้ ขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ร้อยละ 1.50
ยกเว้น
ร้อยละ 1.50
ยกเว้น
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

ยกเว้น

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน/ การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่
ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซือ้ หน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ ขายหน่ วย
ลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผู้ ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
7

หมายเหตุ: Max Entry Charge ไม่เกิน 1.00%

ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน
2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเที ยบผลการดาเนิ นงานของกองทุน :
1) 50% ของอัตราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน
2) 50% ของ อัตราผลตอบแทนของ MSCI World NETR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดาเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ N.A.
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
7. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
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8. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนที่ลงทุน
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิ ดหน่ วยลงทุน (Share Class) Z

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

ทีม่ าข้อมูล: Fund Fact sheet ของกองทุนทีล่ งทุน ณ 31 ก.ค. 2562
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน (ประมาณการ)
อายุโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย
จานวนเงิ นลงทุนโครงการ

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
30 สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562
ไม่กาหนด
10.00 บาท
3,000 ล้านบาท

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น IPO: 5 – 13 กันยายน 2562
หลัง IPO: บริษทั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการซือ้ หน่วยลงทุน
วันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น.
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขาย โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน:
บริษทั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันคานวณ
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือ T+6 คือ 6 วันทาการหลังจากวันทารายการ
ขายคืน (ปั จจุบนั T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
คุณธนา เชนะกุล
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
0.0000
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน
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ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม /คาเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งทีม่ ูลค่าของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
จากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งพิจารณาได้จากค่า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย่ นแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารทีล่ งทุน
ของกองทุนอาจมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศ
ทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจ
มีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสีย่ งทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสีย่ งบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการ
ป้ องกันความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสีย่ งเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือ
ต้ังแต่จดั ต้งั กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

12

ค่าความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของ
กองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้
เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หาก
กองทุนรวมมีค่า TE ต่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่า ดังนัน้ กองทุนรวม
จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ
เบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลด
น้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การ
กองทุนได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ที่
กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน ดังแสดงในตาราง

13

ข้อมูลกองทุนหลัก
รายละเอียดกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund
Share Class
: Z (สาหรับผูล้ งทุนสถาบัน)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 30 ตุลาคม 2543
จดทะเบียนประเทศ
: ลักเซมเบิรก์
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทาการซือ้ ขาย
: ทุกวันทาการของธนาคารในประเทศลักเซมเบอร์ก
การจ่ายปั นผล
: ไม่จ่าย
บริษทั จัดการ
: Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
นโยบายการลงทุน
: มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของ
บริษัท ต่ า งๆ ในประเทศที่พ ัฒ นาแล้ว ทัว่ โลก โดยเน้ น ลงทุ น ในหุ้น ของบริษัท ที่ป ระสบ
ผลสาเร็จหรือมีช่อื เสียงโดยพิจารณาจาก intangible assets (เช่น มีเครื่องหมายการค้าที่
เป็ น ที่รู้จ ัก ทัว่ โลก การเป็ น เจ้า ของลิข สิท ธิส์ ิน ค้า หรือ กลวิธีก ารจัด จ าหน่ า ย เป็ น ต้ น )
ภายใต้แฟรนไชส์ธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่ง
นอกจากนี้ กองทุน อาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ ์ ตราสารหนี้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรือ
หุน้ บุรมิ สิทธิ ์ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ และหลักทรัพย์อ่นื ทีอ่ า้ งอิงกับหุน้ เพื่อให้ได้ผล
กาไรจากบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ประเทศในตลาดเกิดใหม่ และประเทศจีน
(A-Shares) ผ่ า น Stock Connect ซึ่ ง กองทุ น อาจลงทุ น ในหุ้ น A-Shares ผ่ า น Stock
Connect ดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ กองทุนจะ
ลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกัน ความเสีย่ ง
เท่านัน้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
Max Entry Charge
: ไม่เกิน 1.00%
Management Fee
: 0.75%
Ongoing Charges
: 0.90%
ตัวชีว้ ดั (benchmark)
: MSCI World Net Index
Bloomberg ticker
: MORGBRZ LX
ISIN
: LU0360482987
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสีย่ งจากการลงทุนในหุน้
กองทุนที่ลงทุนในหุน้ จะมีความเสีย่ งจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ และอาจขาดทุนเป็ นจานวนมากได้ ราคาหุ้นอาจ
ได้รบั อิทธิพลจากหลายปั จจัย ทัง้ ในระดับของตัวบริษทั เอง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมือง แนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อและอัตราดอกเบีย้ ผลการดาเนินงานของบริษทั แนวโน้มด้านประชาการ และภัยพิบตั ติ ่างๆ
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารหนี้
การลงทุนในตราสารหนี้มคี วามเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ และด้านเครดิต และความเสีย่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ เช่น
หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ High Yield หลักทรัพย์ประเภท Asset Backed Securities หรือเงินกูต้ ่างๆ
หลักทรัพย์ประเภทนี้มคี วามเสีย่ งทีผ่ อู้ อกหลักทรัพย์อาจไม่สามารถชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ตามภาระหน้าทีไ่ ด้ (ความเสีย่ ง
ด้านเครดิต) และราคาตราสารอาจมีความผันผวนเนื่องจากปั จจัยต่างๆ เช่น ความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย มุมมองของ
ตลาดด้านการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และสภาพคล่องของตลาดโดยทัวไป
่ (ความเสีย่ งด้านตลาด)
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ซง่ึ มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้ ทีป่ รับสูงขึน้ โดยส่วน
ใหญ่จะลดมูลค่าของตราสารหนี้ ในขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ทีล่ ดลงจะเพิม่ มูลค่าของตราสารหนี้ ผลการดาเนินงานของกองทุนจึง
ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการคาดการณ์และการตอบสนองต่อความผันผวนของอั ตราดอกเบีย้ ในตลาด และขึน้ อยู่กบั การใช้
กลยุทธ์ท่เี หมาะสมในการเพิม่ ผลตอบแทนสูงสุด ในขณะเดียวกันก็พยายามลดความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับเงินทุนที่ใช้ในการ
ลงทุน
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน รวมถึงออปชันของยุ
่
โรปและอเมริกา รวมถึง single securities, สกุลเงิน,
คอลออปชันและพุ
่
ทออปชันในตะกร้
่
าหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์; single securities, equity index และ volatility futures;
อัตราดอกเบีย้ , ยูโรดอลลาร์และ treasury futures; contract for differences (CFDs); สวอปสกุลเงิน (single currency swap),
สวอปการผิด นั ด ช าระหนี้ (credit default swap), สวอปอัต ราดอกเบี้ย (interest rate swaps), สวอปดัช นี ร าคาผู้บ ริโ ภค
(Consumer Price Index: CPI), สวอปผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps), ตราสารที่มีลัก ษณะของสัญ ญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้ าแฝง (structured note), ใบสาคัญแสดงสิทธิ (warrants), ฟอร์เวิร์ดสกุลเงิน (currency forward) และ participatory
notes
ถึงแม้การใช้ตราสารอนุพนั ธ์อย่างระมัดระวังอาจเป็ นประโยชน์ แต่ตราสารอนุพนั ธ์กม็ คี วามเสีย่ งทีแ่ ตกต่างไปจากความเสีย่ งที่
พบในการลงทุนแบบเดิมๆ และในบางกรณีกม็ คี วามเสีย่ งมากกว่า หากมีการระบุไว้ในนโยบายการลงทุน กองทุนอาจใช้ กล
ยุทธ์การลงทุนทีห่ ลากหลายเพื่อลดความเสีย่ งบางประเภท และ/หรือ เพิม่ ผลตอบแทน กลยุทธ์เหล่านี้อาจรวมถึงการใช้ ตรา
สารอนุ พนั ธ์เช่น ออปชัน่ ใบสาคัญแสดงสิทธิ สวอปและ/หรือ ฟิ วเจอร์ ทัง้ นี้ กลยุทธ์ดงั กล่าวอาจไม่ประสบความสาเร็จและทา
ให้กองทุนขาดทุน
นอกจากนี้ ตราอนุ พนั ธ์ยงั มีความเสีย่ งเฉพาะ ความเสีย่ งเหล่านี้เกีย่ วข้องกับความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านการจัดการ
ความเสีย่ งด้านคู่สญ
ั ญา ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งในการประเมินราคาผิดหรือไม่เหมาะสมของตราสารอนุ พนั ธ์
และความเสีย่ งทีต่ ราสารอนุพนั ธ์ อาจไม่สมั พันธ์อย่างสมบูรณ์แบบกับสินทรัพย์อา้ งอิง อัตราดอกเบีย้ และดัชนี
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