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กองทุนเปิดซีไอเอม็บ-ีพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรทู์นิตี� 
CIMB-Principal Global Opportunity Fund  (CIMB-PRINCIPAL GOPP ) 

 

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมหน่วยลงทุนที�เน้นลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ ม ี

การป้องกนัความเสีBยงจากอตัราแลกเปลีBยน ตามดุลยพนิจิ 

ได้รบัอนุมติัจดัตั �งกองทุนรวมโดย สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประเภทกองทุนรวม ตามทีBแสดงใน
ข้อมูลทีBใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนิน 
งานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

 
Global Equity 

 
บริษทัจดัการอยู่ภายใต้การกาํกบัดแูลของ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ชืBอบริษทัจดัการกองทุนรวม บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั 
“ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ CAC” 

กองทุนรวมนี�เป็นกองทุนรวมมปีระกนั หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ 

ไมใ่ช ่

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)   ชืBอผู้ประกนั ไม่ม ี
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี วนัทีBจดทะเบียน 23 พฤษภาคม 2560  

ความถีBในการเปิดซื�อขายหน่วยลงทุน ทุกวนัทาํการ จาํนวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000  ล้านบาท 
ปจัจบุนั 2,474.86 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกนิ 5.35% ของมลูคา่ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
 ( ปจัจุบนั 2.18% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ) 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

1
โครงการแนวรว่มปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalltion Against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

                แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเสีBยงของกองทุนรวม 
ความเสีBยงตํBา                                                           ความเสีBยงสูง 

 

 

 

   นโยบายการลงทุน  กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด 
ทรพัยสิ์นทีBกองทุนรวมลงทนุ 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ�งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีง
กองทุนเดยีวคอื Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class 
Z) (กองทุนหลกั) โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบรหิารและจัดการโดย Morgan Stanley 
Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที�จดัตั kงตามระเบยีบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ภายใต้
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ�งเป็นสมาชกิสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  
สว่นที�เหลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหนีkที�มลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนีk
ทั kงในประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ�งตราสารแห่งหนีk ตราสารทางการเงนิ ที�
ออกโดยภาครัฐบาล รฐัวสิาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรอื ภาคเอกชนที�ได้รบัการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถือจากสถาบนัการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ได้รบัการยอมรบัจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื�อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตรา
สารอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนีk กองทุนอาจลงทุนใน
หลกัทรัพย์ หรอืทรพัย์สนิอื�น หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื�นตามที�ระบุไว้ในโครงการหรอื
ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซืkอขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการ
บรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัรา
แลกเปลี�ยน (Hedging) โดยขึkนอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ�งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนั kน และปจัจยัอื�นที�เกี�ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน 
ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความเสี�ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า 
การป้องกนัความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนอาจไม่เป็นไปเพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืทํา
ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที�อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี�ยง
จากอตัราแลกเปลี�ยนกไ็ด ้

 � ผู้ที�ตอ้งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผัน
ผวนและรบัความเสี�ยงของการลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศไดแ้ละยอมรบัผลตอบแทนในระยะกลาง
ถงึระยะยาว 

� ชนิดขายคนือตัโนมตั ิ: (ยงัไมเ่ปิด)  เหมาะกบับคุคลธรรมดา/ รบัค่าขายคนือตัโนมตั ิ
� ชนิดสะสมมลูคา่ : เหมาะกบับคุคลธรรมดา/ รบัส่วนตา่งจากการลงทนุ  
� ชนิดผูล้งทนุสถาบนั : (ยงัไมเ่ปิด) เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทนิตบิคุคล  
� ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : (ยงัไม่เปิด)  เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคลที�บรษิทัจดัการกําหนด/ รบัส่วน

ตา่งจากการลงทุน (บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธสิาํหรบัผูล้งทุนกลุ่มที�บรษิทัจดัการกําหนดเทา่นั kน)  
ปัจจยัความเสีBยงทีBสาํคญั 

 � ความเสี�ยงจากข้อจํากัดในการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : ม/ี กรณีทรีฐับาลของ
ประเทศที�ลงทุนไมอ่นุญาตใหนํ้าเงนิออกนอกประเทศ 

� ความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยน (Currency Risk) : ไม่แน่/ กองทุนจะป้องกนัความเสี�ยงโดยขึkนอยู่กบั
ดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการจะวเิคราะหป์จัจยัปจัจยัตา่งๆที�เกี�ยวขอ้งเพื�อลดความเสี�ยงในส่วนนีk 

� ความเสี�ยงดา้นตลาด (Market Risk) : ม/ี  ในกรณีตราสารที�ลงทนุมคีวามผนัผวนตามสภาวะตลาด โดย 
กองทนุหลกัจะกระจายการลงทนุเพ ื�อลดความเสี�ยง 

� ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ม/ี ในกรณไีมส่ามารถขายตราสารที�ลงทุนไดต้ามราคาหรอื
ระยะเวลาที�กําหนด โดยกองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรพัยท์ี�มสีภาพคล่องเพยีงพอ เพื�อลดความเสี�ยง 

� ความเสี�ยงจากการทําสญัญาซืkอขายล่วงหน้า (Derivatives) : ม/ี สญัญาซืkอขายล่วงหน้าบางประเภท
อาจผันผวนมากกว่าหลักทรพัย์พืkนฐาน โดยกองทุนจะลงทุนในสญัญาซืkอขายล่วงหน้าเพื�อลดความ
เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเทา่นั kน 

� ความเสี�ยงของกองทนุหลกัที�ลงทนุ สามารถศกึษาไดจ้ากหนังสอืชีkชวนสว่นขอ้มลูโครงการ 

กลยทุธใ์นการบริหารกองทุน 
� กองทุนไทยมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื�อนไหวตามกองทุนหลกั (Passive 

Management) 
� -กองทุนหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีkวดั (Active Management) 
ปัจจยัทีBส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
� การเปลี�ยนแปลงของ NAV ของกองทนุต่างประเทศ  
� ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิตราต่างประเทศ  
� ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิและการลงทุนในต่างประเทศ 
ดชันีชี�วดั (Benchmark) ของกองทุนรวม 
 
 
 
 

  

ขอ้มลูสรุปนีkเป็นส่วนหนึ�งของหนงัสอืชีkชวน ซึ�งเป็นเพยีงขอ้มูลสรุปเกี�ยวกบันโยบายลกัษณะผลตอบแทน ความเสี�ยง และเงื�อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดงันั kน ผูล้งทุนตอ้งศกึษาขอ้มูล
ในรายละเอยีดจากหนังสอืชีkชวนฉบบัเตม็ก่อนการตดัสนิใจลงทุน ซึ�งสามารถขอไดจ้ากผูส้นับสนุนการขายและบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรืออาจศกึษาขอ้มูลไดจ้ากหนงัสอืชีkชวนที�
บรษิทัจดัการกองทุนรวมยื�นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ไดท้ี� Website ของสํานกังาน ก.ล.ต. ทั kงนีk หากผูล้งทุนมขีอ้สงสยัควรสอบถามผูแ้นะนําการลงทุนใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสนิใจซืkอหน่วย
ลงทุน โดยควรลงทุนเมื�อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมนีkเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรบัความเสี�ยงที�อาจเกดิขึkนจากการลงทุนดงักล่าวได ้

หนังสือชี�ชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญั ขอ้มูล ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 

คาํเตือนทีBสาํคญั 

� เนื�องจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน  
ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้ร ับกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน/หรือได้รบัเงินคืนตํ�ากว่าเงินลงทุน
เริ�มแรกได ้

� กองทุนไทยและ/หรอืกองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซืkอขายล่วงหน้าเพื�อแสวงหาผลประโยชน์
ตอบแทนและเพิ�มประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จงึมี
ความเสี�ยงมากกวา่กองทุนรวมอื�น จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที�ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรบั
ความเสี�ยงไดส้งูกวา่ผูล้งทุนที�ลงทนุในกองทุนรวมทั �วไป 

� ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื�อมคีวามเขา้ใจในความเสี�ยงของสญัญาซืkอขายล่วงหน้า และ
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง  

� เนื�องจากกองทนุนีk เป็นกองทุนที�ลงทุนในต่างประเทศ จงึมคีวามเสี�ยงที�ทางการของต่างประเทศ
อาจออกมาตรการในภาวะที�เกิดวกิฤตการณ์ที�ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาใน
ประเทศ ซึ�งอาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัเงนิคนืตามระยะเวลาที�กําหนด 
 

กองทุนรวมตลาดเงนิ 
ที�ลงทุนเฉพาะในระเทศ 
 

กองทุนรวม 
ตลาดเงนิที�ลงทุนใน
ต่างประเทศบางสว่น 

กองทุนรวม
พนัธบตัรฐบาล 

กองทุนรวม
ตราสารหนีk 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแห่งทนุ 

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

กองทุนรวมที�ลงทุนใน
ทรพัยส์นิทางเลอืก   

CIMB-PRINCIPAL GOPP 

� ดชันีชีk  MSCI All Country World Index (Total Return Index) ซึ�งเป็นดชันีชีkวดั
เดียวกบักองทุนหลกัที�ลงทุนและในการแสดงดัชนีชีkวดัผลการดําเนินงานดงักล่าว 
บริษัทจะแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยนที�สอดคล้องกับการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุน ณ วนัทําการที�คาํนวณ 
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                      สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นทีBกองทุนรวมลงทุน 
(1) สดัส่วนประเภททรพัยสิ์นทีBกองทนุรวมลงทนุ (%) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 (2)   ชืBอทรพัยสิ์น และการลงทุนสงูสุด 5 อนัดบัแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เป็นขอ้มลู ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 ทั kงนีk 
ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูที�เป็นปจัจุบนัไดท้ี� www.cimb-principal.co.th 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมทีBเรียกเกบ็จากกองทุนรวม** (ของ NAV) (% ต่อปีของ NAV) 
การจดัการ 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ ไมเ่กนิ 1.61% (ยงัไมเ่ปิดขาย) 
- ชนิดสะสมมลูค่า                        ไมเ่กนิ 1.61% (ปจัจุบนั 1.61%) 
- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั ไมเ่กนิ 1.61% (ยงัไมเ่ปิดขาย) 
- ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม ไมเ่กนิ 1.61% (ยงัไมเ่ปิดขาย) 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิ 0.11% (ปจัจุบนั 0.03%) 
นายทะเบยีน ไมเ่กนิ 0.54% (ปจัจุบนั 0.54%) 

คา่ใชจ้่ายอื�นๆ                                   ไมเ่กนิ 3.09%  
รวมคา่ใชจ้่ายทั kงหมด                   ไมเ่กนิ 5.35% (ปจัจุบนั 2.18%)
ค่าธรรมเนียมทีBเรียกเกบ็จากผูถ้ือหน่วยลงทุน (% ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขาย 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ    ไมเ่กนิ 1.61% (ยงัไมเ่ปิดขาย) 
- ชนิดสะสมมลูคา่    ไมเ่กนิ 1.61% (ปจัจุบนั 1.50%) 
- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั     ไมเ่กนิ 1.61% (ยงัไมเ่ปิดขาย) 
- ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม     ไมเ่กนิ 1.61% (ยงัไมเ่ปิดขาย) 
คา่ธรรมเนียมการรบัซืkอคนืหน่วยลงทุน  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ    ไมเ่กนิ 1.07% (ยงัไมเ่ปิดขาย) 
- ชนิดสะสมมลูคา่    ไมเ่กนิ 1.07% (ปจัจุบนัยกเวน้) 
- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั     ไมเ่กนิ 0.81% (ยงัไมเ่ปิดขาย) 
- ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม  ไมเ่กนิ 0.81% (ยงัไมเ่ปิดขาย) 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีBยนหน่วยลงทุน    
- กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนยีม 
   การขายหน่วยลงทนุ 

- - กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียม
 การรบัซืkอคนืหน่วยลงทนุ 

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนที �ผูล้งทุนจะไดร้บั ดงันั �นผูล้งทุนควรพจิารณาการ   
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ* 
**คา่ธรรมเนียมเป็นอตัราที �ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพ ิ �ม ภาษธุีรกจิ เฉพาะหรอืภาษอีื �นใดในทาํนอง
เดยีวกนัไวแ้ลว้,ไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการซื�อขายหลกัทรพัย์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 
**ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 

Source: Bloomberg as of  30 September  2017 
 
 ข้อมูลการซื�อ/ขายหน่วยลงทุน 

• การซื�อหน่วยลงทุน 
- วนัทําการซืkอ         :                    ทุกวนัทาํการ 
                                                ตั kงแต่เวลาเริ�มทําการถงึเวลา 15:30 น. 
- มูลค่าขั �นตํBาของการซื�อครั �งแรก :       

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ 5,000 บาท (ยงัไม่เปิดขาย) 
- ชนิดสะสมมูลค่า                    5,000 บาท  
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาท (ยงัไม่เปิดขาย) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                                   1 บาท (ยงัไม่เปิดขาย) 

-  มูลค่าขั �นตํBาของการซื�อถดัไป : 
-  ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ  5,000 บาท (ยงัไม่เปิดขาย) 
- ชนิดสะสมมูลค่า                    5,000 บาท  
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาท (ยงัไม่เปิดขาย) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                   1 บาท (ยงัไม่เปิดขาย) 

• การขายคืนหน่วยลงทุน  
- วนัทําการขายคนื:        ทุกวนัทาํการ 
 ตั kงแต่เวลาเริ�มทําการถงึเวลา 15:00 น 
- มูลค่าข ั kนตํ�าของการขายคนื      ไม่ม ี
- ยอดคงเหลอืข ั kนตํ�า      ไม่ม ี
- รบัเงนิค่าขายคนื :  ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิของกองทุน (ปจัจุบนั T+6) 
เฉพาะบญัชธีนาคาร CIMBT / SCB/  
KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LH BANk/ KK/  
TBANK 

บรษิัทจัดการกําหนดให้วนัทําการขายและรบัซืkอคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยและวนัทําการของกองทุนหลกั หรอืที�เกี�ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน หาก
บรษิทัจดัการมกีารแกไ้ข เปลี�ยนแปลง เกี�ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัขายและซืkอคนืหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืkอคนื (ถา้ม)ี 

ทั kงนีk บรษิทัจดัการจะดําเนนิการชาํระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัตั kงแต่วนั
ถดัจากวนัคํานวณราคารบัซืkอคนืหน่วยลงทุน 

ชืBอทรพัยสิ์น และการลงทุนสูงสดุ  [ อนัดบัแรก % ของ 
NAV 

Morgan Stanley Investment Management Limited 87.60 

เงนิฝากธนาคารธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   12.40 

ตราสารทุน [ อนัดบัแรกตามผูอ้อกสาร 
% ของ 
NAV 

Morgan Stanley Investment Management Limited 87.60 

 

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

ผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั 
3 เดือน ตั �งแต่จดัตั �งกองทุน� 

CIMB-PRINCIPALGOPP-A(%) 7.93 7.72 

Benchmark (%) 5.19 6.08 

Information Ratio2 
1.20 0.52 

ความผนัผวนของผลการ
ดําเนินงาน (%) 10.12 11.21 

� % ตอ่ปี (Annualized Return) หากกองทนุจดัตั kงมาแลว้ 1 ปีขึkนไป 

2 Information Ratio:  แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทนุในการสรา้ง  
                           ผลตอบแทน เมื�อเทยีบกบัความเสี�ยง 
*เกณฑ์มาตรฐานที�ใช ้: M1WD Index 100.00% (Source: Bloomberg as of  30 September  2017) 
 

ค่าธรรมเนียม* 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จํากดั 

ที�อยู่    : ที�อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย ชั kน 16 ถนนหลงัสวน             
แขวงลมุพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  

 โทรศพัท ์ : 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 
 Website  :  www.cimb-principal.co.th 

ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ และรบัหนงัสอืชีkชวนและโครงการและ 
ขอ้ผกูพนัไดท้ี�บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซืkอคนืหน่วยลงทุน  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรพัยสิ์นรายวนัได้ทีB  
• Website: www.cimb-principal.co.th 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จํากดั: 0-26868-9500 หรอื     

0-2686-9595 หรอื 
• ตวัแทนเสนอขายหน่วยลงทุนที�บรษิทัจดัการแต่งตั kง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินการย้อนหลงั (ขอ้มลู ณ 31 สงิหาคม 2560) 

              
 

 

ข้อมลูกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัที�กองทุนจะลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds Global 
Opportunity Fund (Class Z) มรีายละเอยีดต่อไปนีk 
ชื�อกองทนุ        : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity  

  Fund (Class Z) 
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 
วนัจดัตั kงกองทุน : 30 พฤศจกิายน 2010  
จดทะเบียนประเทศ : ลกัเซมเบริ์ก 
สกุลเงนิของกองทุน  : USD 
วนัทาํการซืkอขาย : ทุกวนัทาํการของธนาคารในประเทศลกัเซมเบริก์ 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน :  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A 
บรษิทัจดัการ : Morgan Stanley Investment Management 
การจ่ายเงนิปนัผล : ไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผล 
ตวัชีkวดัของกองทุน (Benchmark) : MSCI All Country World Index   
                                                (Total Return Index) 
Bloomberg ticker : MSGOPPZ LX 
ISIN   : LU0552385535 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
Management Fee :  ไม่เกนิร้อยละ 0.75 ต่อปี 
Ongoing Charges : ไม่เกนิร้อยละ 0.94 ต่อปี 
ลกัษณะเฉพาะของ Class Z 
1  เป็น Class ที�ทาํการซืkอขายหน่วยลงทุนในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั 
2.  ขายใหก้บัผูล้งทุนประเภทสภาบนั โดยไม่ม ีMinimum Subscription Amount 
 
 

นโยบายการลงทุน  :  กองทุนหลกัจะมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า ��% ของการลงทุน 
กองทุนหลกับรหิารโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ภายใต้สกุล
เงนิดอลลาร์สหรฐัฯ จดทะเบยีนภายใต้กฎหมายของประเทศลกัเซมเบริ์ก และอยู่ภายใต้ UCITS 
กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ�งรวมถึงตราสารที�เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นของบริษัท
ต่างชาตทิี�ซืkอ/ขาย ในสหรฐัฯ (ADRs) และหุน้ของบรษิทัต่างชาตทิี�ซืkอ/ขายในประเทศอื�น (Global 
Depositary Receipts (GDRs))    
นอกจากนีk กองทุนหลกัอาจลงทุนใน Option ที�มกีารแลกเปลี�ยนและซืkอขายผ่านตลาดที�จดัตั kงอย่าง
เป็นทางการและตลาดที�ไม่ได้มกีารจดัตั kงอย่างเป็นทางการ สญัญา Future และสญัญาซืkอขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (Hedging) โดยรวมเพื�อเพิ�ม
ผลตอบแทน และ/หรอืเป็นสว่นหนึ�งของกลยุทธก์ารลงทุน 
กองทุนหลกัอาจเข้าลงทุนในตราสารหนีkที�แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หุ้นบุริมสทิธิ � หุ้นจีนที�จด
ทะเบยีนในตลาดเซี�ยงไฮ้และเสนิเจิkน (China A-Shares) ผ่าน Stock Connect ใบสําคญัแสดงสทิธิ �
ที�จะซืkอหุ้นสามญั (Warrant) เงนิสดหรอืหลกัทรพัย์เทยีบเท่าเงนิสด และหลกัทรพัย์ที�เชื�อมโยงกบั
ตราสารทุน กองทุนหลกัอาจลงทุนใน China A-Shares ผ่าน Stock Connect ไม่เกนิ 10% ของ
มูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรอืโครงการจดัการ
ลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) ซึ�งรวมถงึ ETF เพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทนุ 
กองทุนหลกัจะลงทุนในพอร์ตการลงทุนที�มีการกระจายการลงทุนในบริษัทต่างๆ โดยใช้การ
วเิคราะหแ์บบ Bottom-up ในปจัจยัพืkนฐานของบรษิทั กระบวนการลงทุนจะเป็นกระบวนการที�เป็น
ระเบยีบในการคดัหาบรษิทัที�มขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และเป็นบรษิทัที�มขีดีความสามารถในการ
ของบรษิทัที�คดิค้นและพฒันาผลติภณัฑ์สนิค้า และบรกิารที�มีโอกาสสรา้งผลตอบแทนที�ดใีนระยะ
ยาวอย่างยั �งยื�น โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวที�มูลค่า หรือระดับราคาที�เหมาะสม เมื�อ
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าที�แทจ้รงิของบรษิทันั kนๆ 

สอบถามข้อมูลเพิBมเติม รายชืBอผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวนิ  พรหมแพทย ์  วนัที�เร ิ�มบรหิาร   23   พฤษภาคม  2560 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ วนัที�เร ิ�มบรหิาร   23   พฤษภาคม  2560 
• คุณดาราวรรณ ประกายทพิย ์  วนัที�เริ�มบรหิาร   23   พฤษภาคม  2560 
• คุณวริยิา  ไภโคศวรรย ์  วนัที�เริ�มบรหิาร   23   พฤษภาคม  2560 
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Source :  Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) as of August 31, 2017. 

 
รายละเอยีดของกองทนุ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) แปลมาจากหนงัสอืชีkชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลกั ท่าน
สามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิ�มเตมิไดท้ี�: www.morganstanleyinvestmentfunds.com 

**ผลการดาํเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต/ผูล้งทุนควรทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงื�อนไข ผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อน
ตดัสนิใจลงทุน   

 

 

 

การพจิารณาร่างหนงัสอืชีkชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีkมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีkชวนของกองทุน
รวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที�เสนอขายนั kน ทั kงนีk บริษัทจดัการกองทุนรวมได้สอบทานขอ้มูลในหนังสอืชีkชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ณ  วันที� 30 
กนัยายน 2560 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวม และขอรบัรองว่าข้อมูลดงักล่าวถกูต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อืBนสาํคญัผิด 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทั kงไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสี�ยงจากการลงทุนซึ�งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับเงนิ
ลงทุนคนืเตม็จาํนวน 

• ในสถานการณ์ไมป่กต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุน หรอือาจไดร้บัชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนังสอืชีkชวน 
• ผลการดาํเนนิงานของกองทุนรวมไม่ไดข้ึkนอยู่กบัสถานะทางการเงนิหรอืผลการดําเนินงานของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซืkอคนืหน่วยลงทุน 

ขอ้มูล ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกนั ภายใต้ข้อกาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) 
 


