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หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2560

ข้อมูลสรุปนีkเป็ นส่วนหนึงของหนังสือชีชk วน ซึงเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกียวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสียง และเงือนไขต่าง ๆ ของกองทุ น ดังนันk ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูล
ในรายละเอียดจากหนังสือชีชk วนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึงสามารถขอได้จากผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการกองทุ นรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชีkชวนที
บริษทั จัดการกองทุนรวมยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที Website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทังk นีk หากผูล้ งทุนมีขอ้ สงสัยควรสอบถามผูแ้ นะนําการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือk หน่วย
ลงทุน โดยควรลงทุนเมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีkเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนk จากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พรินซิ เพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี
CIMB-Principal Global Opportunity Fund (CIMB-PRINCIPAL GOPP )
ประเภทกองทุนรวม

กองทุนรวมหน่ วยลงทุนทีเน้นลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)

ประเภทกองทุนรวม ตามทีBแสดงใน
ข้อมูลทีBใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ น
งานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
ชืBอบริษทั จัดการกองทุนรวม

Global Equity

บริษทั จัดการอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
กองทุนรวมนี เป็ นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงิ นต้ น หรือไม่
ชืBอผู้ประกัน
วันทีBจดทะเบียน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
นโยบายจ่ายเงิ นปันผล

บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
“ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC”
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

ความถีBในการเปิ ดซือขายหน่ วยลงทุน

ทุกวันทําการ

ค่าใช้จ่ายรวม

ไม่เกิน 5.35% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
( ปจั จุบนั 2.18% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ )
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มี
นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ
การป้ องกันความเสีBยงจากอัตราแลกเปลียB น ตามดุลยพินจิ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้รบั อนุมตั ิ จดั ตังกองทุนรวมโดย

อายุโครงการ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ไม่ใช่
ไม่มี
23 พฤษภาคม 2560
5,000 ล้านบาท
ปจั จุบนั 2,474.86 ล้านบาท
ไม่กาํ หนด

โครงการแนวร่วมปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalltion Against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสีB ยงของกองทุนรวม

ความเสีB ยงตําB
กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวม
ทีลงทุนเฉพาะในระเทศ ตลาดเงินทีลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วน

กองทุนรวม
พันธบัตรฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหนีk

นโยบายการลงทุน
ทรัพย์สินทีBกองทุนรวมลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class
Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริห ารและจัดการโดย Morgan Stanley
Investment Management (ACD) Limited และเป็ นกองทุนรวมทีจัดตังk ตามระเบียบของ
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ภายใต้
กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึงเป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
ส่วนทีเหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีkทมีี ลกั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนีk
ทังk ในประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซงตราสารแห่
ึ
งหนีk ตราสารทางการเงิน ที
ออกโดยภาครัฐ บาล รัฐ วิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีได้รบั การจัด
อันดับความน่ าเชือถือจากสถาบันการจัดอัน ดับความน่ า เชือถือทีได้ร บั การยอมรับจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่าเชือถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตรา
สารอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนีk กองทุนอาจลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนตามที
ื
ระบุไว้ในโครงการหรือ
ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซืkอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ เพือป้องกันความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียน (Hedging) โดยขึkนอยู่กบั ดุลยพินิจ ของผู้จดั การกองทุน ซึงพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนันk และปจั จัย อืนทีเกียวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า
การป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนอาจไม่เป็ นไปเพือประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย หรือทํา
ให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ ทอาจได้
ี
ร บั ผู้จดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสียง
จากอัตราแลกเปลียนก็ได้
กลยุทธ์ในการบริ หารกองทุน
กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
Management)
-กองทุนหลักมุง่ หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชkวี ดั (Active Management)

ปัจจัยทีBส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

การเปลียนแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

ดัชนี ชีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีชkี MSCI All Country World Index (Total Return Index) ซึงเป็ นดัชนีชวkี ดั
เดีย วกับ กองทุน หลัก ทีลงทุน และในการแสดงดัชนีชkวี ดั ผลการดําเนินงานดังกล่า ว
บริษัทจะแปลงค่ า เงินบาทโดยใช้อ ัตราแลกเปลียนทีสอดคล้องกับการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการทีคํานวณ

กองทุนรวมผสม

ความเสีBยงสูง

กองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมทีลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทางเลือก

CIMB-PRINCIPAL GOPP
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
ผู้ทต้ี องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้า ใจความผัน
ผวนและรับความเสียงของการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้และยอมรับผลตอบแทนในระยะกลาง
ถึงระยะยาว
ชนิดขายคืนอัตโนมัติ : (ยังไม่เปิด) เหมาะกับบุคคลธรรมดา/ รับค่า ขายคืนอัตโนมัต ิ
ชนิดสะสมมูลค่า : เหมาะกับบุคคลธรรมดา/ รับส่วนต่างจากการลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน : (ยังไม่เปิด) เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทนิตบิ คุ คล
ชนิดผู้ล งทุนกลุ่ม : (ยังไม่เปิ ด) เหมาะกับผู้ล งทุนประเภทกลุ่มบุคคลทีบริษทั จัดการกํา หนด/ รับส่วน
ต่างจากการลงทุน (บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิสาํ หรับผูล้ งทุนกลุ่มทีบริษทั จัดการกําหนดเท่านันk )

ปัจจัยความเสีBยงทีBสาํ คัญ
ความเสียงจากข้อจํากัดในการนํ าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : มี/ กรณีทรี ฐั บาลของ
ประเทศทีลงทุนไม่อนุญาตให้นําเงินออกนอกประเทศ
ความเสียงของอัตราแลกเปลียน (Currency Risk) : ไม่แน่ / กองทุนจะป้องกันความเสียงโดยขึkนอยู่กบั
ั ยปจั จัยต่างๆทีเกียวข้องเพือลดความเสียงในส่วนนีk
ดุลยพินิจของบริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปจจั
ความเสียงด้า นตลาด (Market Risk) : มี/ ในกรณีตราสารทีลงทุนมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โดย
กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนเพือลดความเสียง
ความเสียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : มี/ ในกรณีไม่สามารถขายตราสารทีลงทุนได้ตามราคาหรือ
ระยะเวลาทีกําหนด โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ทมีี สภาพคล่องเพียงพอ เพือลดความเสียง
ความเสียงจากการทํา สัญญาซืkอขายล่วงหน้า (Derivatives) : มี/ สัญ ญาซืkอขายล่วงหน้าบางประเภท
อาจผันผวนมากกว่า หลักทรัพย์พนkื ฐาน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซืkอขายล่วงหน้ าเพือลดความ
เสียงจากอัตราแลกเปลียนเท่านันk
ความเสียงของกองทุนหลักทีลงทุน สามารถศึกษาได้จากหนังสือชีkชวนส่วนข้อมูลโครงการ

คําเตือนทีB สาํ คัญ
เนืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน
ผู้ล งทุ นอาจขาดทุนหรือได้ร ับ กํ าไรจากอัตราแลกเปลียน/หรือได้ร บั เงิน คืนตํากว่า เงิน ลงทุ น
เริมแรกได้
กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซืkอขายล่วงหน้าเพือแสวงหาผลประโยชน์
ตอบแทนและเพิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จึง มี
ความเสียงมากกว่ากองทุนรวมอืน จึงเหมาะกับผูล้ งทุนทีต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับ
ความเสียงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทีลงทุนในกองทุนรวมทัวไป
ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมือมีความเข้าใจในความเสียงของสัญญาซืkอขายล่วงหน้า และ
ผู้ล งทุน ควรพิจ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยคํา นึ ง ถึง ประสบการณ์ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
เนืองจากกองทุนนีk เป็ นกองทุนทีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสียงทีทางการของต่างประเทศ
อาจออกมาตรการในภาวะทีเกิดวิกฤตการณ์ ทีทําให้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข้ามาใน
ประเทศ ซึงอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาทีกําหนด

2
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีBกองทุนรวมลงทุน

ผลการดําเนิ นงาน

(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินทีBกองทุนรวมลงทุน (%)
ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง
ƒ
3 เดือน
ตังแต่จดั ตังกองทุน

1.Unit Trust Foreign Equity-US Dollar = 87.60
2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน = 12.40

CIMB-PRINCIPALGOPP-A(%)

7.93

7.72

Benchmark (%)

5.19

6.08

2

Information Ratio

(2) ชืBอทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชืBอทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด [ อันดับแรก

% ของ
NAV

Morgan Stanley Investment Management Limited

87.60

เงินฝากธนาคารธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

12.40

ตราสารทุน [ อันดับแรกตามผูอ้ อกสาร
Morgan Stanley Investment Management Limited

1.20
0.52
ความผันผวนของผลการ
10.12
11.21
ดําเนินงาน (%)
ƒ
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตังk มาแล้ว 1 ปีขนkึ ไป
2
Information Ratio: แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุนในการสร้าง
ผลตอบแทน เมือเทียบกับความเสียง
*เกณฑ์มาตรฐานทีใช้ : M1WD Index 100.00% (Source: Bloomberg as of 30 September 2017)

ผลการดําเนิ นงาน

% ของ
NAV
87.60

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2560 ทังk นีk
ั บนั ได้ที www.cimb-principal.co.th
ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลทีเป็ นปจจุ

**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
Source: Bloomberg as of 30 September 2017

ข้อมูลการซือ/ขายหน่ วยลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม*
•

ค่าธรรมเนี ยมทีBเรียกเก็บจากกองทุนรวม** (ของ NAV) (% ต่อปี ของ NAV)
การจัดการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
ไม่เกิน 1.61% (ปจั จุบนั 1.61%)
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11% (ปจั จุบนั 0.03%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.54% (ปจั จุบนั 0.54%)
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ไม่เกิน 3.09%
รวมค่าใช้จ่ายทังหมด
k
ไม่เกิน 5.35% (ปจั จุบนั 2.18%)
ค่าธรรมเนี ยมทีBเรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่ วยลงทุน)
ค่าธรรมเนี ยมการขาย
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 1.61% (ปจั จุบนั 1.50%)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ค่าธรรมเนียมการรับซืkอคืนหน่วยลงทุน
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
ไม่เกิน 1.07% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 1.07% (ปจั จุบนั ยกเว้น)
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ไม่เกิน 0.81% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 0.81% (ยังไม่เปิดขาย)
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลีBยนหน่ วยลงทุน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียม
- กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
การขายหน่วยลงทุน
- - กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียม
การรับซืkอคืนหน่วยลงทุน
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีผูล้ งทุนจะได้รบั ดังนันผูล้ งทุนควรพิจารณาการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
**ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทียังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจ เฉพาะหรือภาษีอนใดในทํ
ื
านอง
เดียวกันไว้แล้ว,ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์

•

การซือหน่ วยลงทุน
- วันทําการซือk
:

ทุกวันทําการ
ตังk แต่เวลาเริมทําการถึงเวลา 15:30 น.

- มูลค่าขันตําB ของการซือครังแรก :
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
- ชนิดผูล้ งทุนกลุม่

5,000 บาท (ยังไม่เปิดขาย)
5,000 บาท
50,000,000 บาท (ยังไม่เปิดขาย)
1 บาท (ยังไม่เปิ ดขาย)

- มูลค่าขันตําB ของการซือถัดไป :
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดสะสมมูลค่า
- ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
- ชนิดผูล้ งทุนกลุม่

5,000 บาท (ยังไม่เปิดขาย)
5,000 บาท
50,000,000 บาท (ยังไม่เปิดขาย)
1 บาท (ยังไม่เปิดขาย)

การขายคืนหน่ วยลงทุน
- วันทําการขายคืน:
- มูลค่าขันตํ
k าของการขายคืน
- ยอดคงเหลือขันตํ
k า
- รับเงินค่าขายคืน :

ทุกวันทําการ
ตังk แต่เวลาเริมทําการถึงเวลา 15:00 น
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ภายใน 5 วัน ทํ า การ นั บ จากวั น คํ า นวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ ของกองทุน (ปจั จุบนั T+6)
เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB/
KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LH BANk/ KK/
TBANK

บริษัทจัดการกําหนดให้วนั ทํา การขายและรับซืkอคืนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยและวันทํา การของกองทุนหลัก หรือทีเกียวข้องกับการลงทุนของกองทุน หาก
บริษทั จัดการมีการแก้ไข เปลียนแปลง เกียวกับวันและ/หรือเวลารับขายและซืkอคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัด การจะแจ้ง ให้ท ราบล่ ว งหน้ า โดยประกาศ ณ สํา นัก งานของบริษัทจัด การ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือk คืน (ถ้ามี)
ทังk นีk บริษทั จัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตังk แต่วนั
ถัดจากวันคํานวณราคารับซือk คืนหน่วยลงทุน
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รายชืBอผูจ้ ดั การกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิB มเติ ม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

•

ทีอยู่

: ทีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชันk 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.cimb-principal.co.th

•
•
•

คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
คุณวิรยิ า ไภโคศวรรย์

วันทีเริมบริหาร
วันทีเริมบริหาร
วันทีเริมบริหาร
วันทีเริมบริหาร

23
23
23
23

พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม

2560
2560
2560
2560

ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติม และรับหนังสือชีชk วนและโครงการและ
ข้อผูกพันได้ทบริ
ี ษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือk คืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ทีB

• Website: www.cimb-principal.co.th
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด: 0-26868-9500 หรือ

0-2686-9595 หรือ

• ตัวแทนเสนอขายหน่วยลงทุนทีบริษทั จัดการแต่งตังk

ข้อมูลกองทุนหลัก
กองทุนหลัก ทีกองทุ นจะลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund (Class Z) มีรายละเอียดต่อไปนีk
ชือกองทุน
: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity
Fund (Class Z)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาํ หนด
วันจัดตังk กองทุน
: 30 พฤศจิกายน 2010
จดทะเบียนประเทศ : ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน : USD
วันทําการซือk ขาย
: ทุกวันทําการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิรก์
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
บริษทั จัดการ
: Morgan Stanley Investment Management
ั
การจ่ายเงินปนั ผล
: ไม่มกี ารจ่ายเงินปนผล
ตัวชีวk ดั ของกองทุน (Benchmark) : MSCI All Country World Index
(Total Return Index)
Bloomberg ticker
: MSGOPPZ LX
ISIN
: LU0552385535
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
Management Fee : ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี
Ongoing Charges : ไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี
ลักษณะเฉพาะของ Class Z
1 เป็น Class ทีทําการซือk ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
2. ขายให้กบั ผูล้ งทุนประเภทสภาบัน โดยไม่ม ี Minimum Subscription Amount

ผลการดําเนิ นการย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2560)

นโยบายการลงทุน : กองทุนหลัก จะมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า ˆ‰% ของการลงทุน
กองทุนหลักบริหารโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ภายใต้สกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS
กองทุ นหลัก เน้ นลงทุนในตราสารทุน ซึงรวมถึง ตราสารทีเทีย บเท่า ตราสารทุน (หุ้นของบริษัท
ต่างชาติทีซือk /ขาย ในสหรัฐฯ (ADRs) และหุน้ ของบริษทั ต่างชาติทซืี kอ/ขายในประเทศอืน (Global
Depositary Receipts (GDRs))
นอกจากนีk กองทุนหลักอาจลงทุนใน Option ทีมีการแลกเปลียนและซืkอขายผ่านตลาดทีจัดตังk อย่าง
เป็ นทางการและตลาดทีไม่ได้ม กี ารจัดตังk อย่างเป็ นทางการ สัญญา Future และสัญญาซืkอขาย
ล่ว งหน้ า (Derivatives) เพือเพิมประสิท ธิภ าพในการบริห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management) และเพือป้องกันความเสียงจากอัต ราแลกเปลียน (Hedging) โดยรวมเพือเพิม
ผลตอบแทน และ/หรือเป็ นส่วนหนึงของกลยุทธ์การลงทุน
กองทุนหลัก อาจเข้าลงทุนในตราสารหนีkท ีแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หุ้นบุริม สิทธิ Š หุ้นจีนทีจด
ทะเบียนในตลาดเซียงไฮ้และเสินเจิkน (China A-Shares) ผ่าน Stock Connect ใบสําคัญแสดงสิทธิ Š
ทีจะซืkอหุ้นสามัญ (Warrant) เงินสดหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ทเชื
ี อมโยงกับ
ตราสารทุน กองทุนหลักอาจลงทุนใน China A-Shares ผ่าน Stock Connect ไม่เกิน 10% ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม หรือโครงการจัดการ
ลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) ซึงรวมถึง ETF เพือให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน
กองทุ น หลัก จะลงทุ น ในพอร์ต การลงทุ นทีมีก ารกระจายการลงทุ น ในบริษัทต่ า งๆ โดยใช้ก าร
วิเคราะห์แบบ Bottom-up ในปจั จัยพืkนฐานของบริษทั กระบวนการลงทุนจะเป็ นกระบวนการทีเป็ น
ระเบียบในการคัดหาบริษทั ทีมีขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็ นบริษทั ทีมีขดี ความสามารถในการ
ของบริษทั ทีคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้า และบริการทีมีโอกาสสร้างผลตอบแทนทีดีในระยะ
ยาวอย่ า งยังยืน โดยจะเข้า ลงทุ น ในบริษัท ดัง กล่ า วทีมู ล ค่ า หรือ ระดับ ราคาทีเหมาะสม เมือ
เปรียบเทียบกับมูลค่าทีแท้จริงของบริษทั นันk ๆ
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Source : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) as of August 31, 2017.
รายละเอียดของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) แปลมาจากหนังสือชีชk วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่าน
สามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิมเติมได้ท:ี www.morganstanleyinvestmentfunds.com

**ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต/ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงือนไข ผลตอบแทนและความเสียงก่อน
ตัดสินใจลงทุน
•
•
•

การลงทุ นในหน่ วยลงทุ นไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังk ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสียงจากการลงทุนซึงผูล้ งทุนอาจไม่ได้ร ับเงิน
ลงทุนคืนเต็มจํานวน
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน หรืออาจได้รบั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนังสือชีชk วน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขนkึ อยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือk คืนหน่ วยลงทุน

การพิจารณาร่างหนังสือชีชk วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีkมไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชk วนของกองทุน
รวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุ นทีเสนอขายนันk ทังk นีk บริษัท จัดการกองทุ นรวมได้ส อบทานข้อมูลในหนังสือชีkชวนส่ วนสรุปข้อ มูลสํา คัญ ณ วันที 30
กันยายน 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผ้อู ืBนสําคัญผิ ด

ข้อมูลเปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2560

