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ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไมถ่อืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัตา่ง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  

อายุโครงการ ไม่ก าหนด ระดบัความเส่ียงของผู้ลงทุน 
Customer Suitability Score 

3 
เสีย่งปานกลางค่อนขา้งสงู 

ขนาดกองทุน 2,000 ลา้นบาท (Green shoe 15%) ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน มคีวามเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 

วนัเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก (IPO) 

   21 - 29 มนีาคม 2565 

วนัจดทะเบียน    31 มนีาคม 2565 (ประมาณการ) 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) 
ต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนในสนิทรพัยไ์ด้หลากหลายประเภททัง้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/
หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ (หน่วย Property) หน่วยทรัสต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย์ (REITs) หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (หน่วย Infra)  รวมถึงหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นใด           
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เหน็ชอบใหล้งทุนได้ 
ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนจะมสีดัส่วนการลงทุนได้ตัง้แต่รอ้ยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ ซึ่งสดัส่วนการ
ลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

นโยบายการจ่ายปันผล   ไม่ม ี

สกลุเงินท่ีลงทุน USD 

การป้องกนัความเส่ียงของ
อตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจ
เกดิขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการ
กองทุน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

ดชันีเปรียบเทียบ 1. MSCI ACWI Net Total Return Index ในสกุลเงนิ USD ในอตัราส่วนรอ้ยละ 70 
2. Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD Index ในอตัราส่วนรอ้ยละ 30 
(ดชันีชี้วดัดงักล่าวจะปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน 
ประมาณรอ้ยละ 85 และ ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 15) 

เหมาะส าหรบั ◆ ผูท้ีต่อ้งการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
◆ เหมาะส าหรบัเงนิลงทุนของผูล้งทุนที่มุ่งหวงัผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

โดยควรเป็นเงนิลงทุนส่วนทีส่ามารถยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนได้ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสงู 
◆ ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรบัตวัสูงขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่า    

ทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้
◆ เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

มุมมองการลงทุน 
(Market Outlook) 

◆ ความตงึเครยีดทางภูมศิาสตรร์ะหว่างรสัเซยีและยเูครนสรา้งความกดดนัต่อตลาดหุน้ทัว่โลก 
◆ การระบาดของ Covid-19 ยงัคงก่อใหเ้กดิปัญหาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) แต่ปัญหาดงักล่าวคาดว่าจะบรรเทาลงในปีนี้ 
◆ Fed เริม่ทีจ่ะขึน้ดอกเบีย้ และลดขนาดงบดุลในปีนี้ เพื่อรบัมอืกบัภาวะเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัขึน้ 
◆ ผลตอบแทนของตลาดหุน้จะอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ยงัคงคาดการณ์การเตบิโตของก าไรบรษิทัจดทะเบยีน และผลตอบแทน
จากตลาดหุน้ทีเ่ป็นบวกในปีนี้ ส าหรบัตราสารหนี้ทัว่ไปผลตอบแทนจะอยู่ในกรอบจ ากดั แต่ตราสารหนี้แบบ high yield จะมี
แนวโน้มใหผ้ลตอบแทนทีด่ ี
 

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 
ม ี ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล มลัติ แอสเซท 
Principal Global Multi Asset Fund 
PRINCIPAL GMA (ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL GMA-A) 

สูง 

ระดบัความเสีย่งของกองทุน : 5 

ต ่า สงู



เอกสารฉบบันี้ขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่ขอ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวนใหบุ้คคลใดท าการซื้อ และ/หรอืขาย
ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไมถ่อืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัตา่ง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด 
 

จดุเด่นของกองทุน ◆ สามารถช่วยนักลงทุนรบัมอืกบัภาวะตลาดหุน้ทีผ่นัผวนได ้
◆ ใช ้3 กลยุทธใ์นการลงทุนคอื การจดัการแบบเชงิรุก การจดัการแบบเชงิรบั และการจดัการแบบ smart beta 
◆ ไดร้บัค าแนะน าจาก Principal Global Asset Allocation (PGAA) ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในดา้น Global Asset Allocation 

Strategies และมสีนิทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิาร (AUM) ถงึ 1.64 แสนลา้นดอลลารส์หรฐั และมทีมีทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ลงทุนเฉลีย่ 17 ปี  

◆ สามารถสรา้งผลตอบแทนจากพอรต์จ าลองทีเ่อาชนะดชันีเปรยีบเทยีบ(Benchmark) ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2013  
รายละเอียดกองทุน 
การท ารายการหลงัการเปิดเสนอขายครัง้แรก (After IPO) 
วนัเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ, ตัง้แต่เปิดท าการ – 15.30 น. โดยเริม่ตัง้แต่ 11 เมษายน 2565* เป็นตน้ไป 
วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ, ตัง้แต่เปิดท าการ – 15.00 น. โดยเริม่ตัง้แต่ 19 เมษายน 2565* เป็นตน้ไป 

* ทัง้นี้ หากตรงกบัวนัหยุดท าการใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 
การช าระค่าขายคืน 
 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน 

ภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิกองทุน (T+6)     
ส าหรบั CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ TTB 
1,000 บาท 
1,000 บาท  
ไม่ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 
การขายหน่วยลงทุน-สบัเปล่ียนเข้า ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบนัเก็บ 1.50%) 
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน-สบัเปล่ียนออก 
การซื้อขายหลกัทรพัย ์(Brokerage Fee) 
 

ไม่เกนิ 1.07% (ยกเวน้) 
ไม่เกนิ 0.54% (ยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน  
(ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิกัดว้ยหนี้สนิก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน) 
การจดัการ ไม่เกนิ 2.14% ต่อปี (เกบ็จรงิ 1.3375% ต่อปี) 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.33% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.0321% ต่อปี) 
นายทะเบียน 
ท่ีปรึกษาการลงทุน 

ไม่เกนิ 0.54% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.321% ต่อปี) 
ไม่เกนิ 1.605% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.21505% ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรหิารจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
44 อาคาร ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้16 ถ. หลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทร ) .02(  686-9595 โทรสาร ) .02 ( 657-3167 
Website www.principal.th 

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน 
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราที่อาจเกดิขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุน หรอืได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นซึ่งกองทุนหลกัอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืได้รบัเงนิคนืต ่ากว่า
เงนิลงทุนเริม่แรกได ้
ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสนิใจลงทุน 
ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืต่างประเทศได้ หรือกลบัมาเป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ท าให้ระดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจ้งผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่ า      
30 วนั ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) จดัท าเอกสารฉบบันี้ขึน้เพื่อวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไม่ไดมุ้่งหมาย  ใหถ้อืเป็นค า
เสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภณัฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถือเป็ นการ  ให้ค าปรึกษาหรอื
ค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด  
แมบ้รษิทัจดัการจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรเพื่อให้ขอ้มูล ดงักล่าวมคีวามถูกต้องและตรงกบัวตัถุประสงค์ของการจดัท าเอกสารนี้ บริษทัจดัการและพนักงานของบรษิทั
จดัการไม่มคีวามรบัผดิและจะไม่รบัผดิส าหรบัความผดิพลาด ของขอ้มูลใด ๆ ที่เกดิขึน้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ที่เกดิขึน้บนพืน้ฐานของ
ความเหน็หรอืขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ไดใ้ห้ค ารบัรองหรอืรบัประกนั ไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยปรยิาย เกี่ยวกบัความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถอื ทนัต่อ
เหตุการณ์ หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกดิขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ความเหน็ บทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานใน
อนาคตทีป่รากฏในเอกสารนี้ ไม่ถอืเป็นเครื่องยนืยนัและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้ 
ส าหรบันักลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืรบัหนังสอืชีช้วน สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้ าเนินการขายทีท่่านใชบ้รกิาร 
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