Ʈǣǒǆ˯ǈǩǙˡǄǟǏˠǈǀˠǩǟˠ ǖ ǭƮǖǘǣǖ ǣǣǟǟǣǏ˚ǆ˱ǈǅ
ˠ ˢ˓

ǲǯǟƱǃǐˠƮǥǛǈǱǴǵǴ

Ʈǣǒǆ˯ǈǩǙˡǄǟǏˠǈǀˠǩǟˠ ǖ ǭƮǖǘǣǖ ǣǣǟǟǣǏ˚ǆ˱ǈˠǅ˓ˢ
Principal Global Opportunity Fund
30 ǟƱǃǐˠƮǥǛǈǱǴǵǴ
ƽ˒ǣǉ˱ǖƮǣǒǆ˯ǈ
ƿ˦ˑǣǛːǣ

Class A

ˑ ǒ
ǏǨǄˎǘǁǑǥǉǩǗˢǛ

ǵ (ǩǗˢˑǛǒǗ˱ǒ)
Ʈǣǒǆ˯ǈǅǏǥǗǥǏǆ˯ǈ,Ʈǣǒǆ˯ǈǏǑǉǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈ
ǙǏǨǩưǆ Feeder Fund
ǱǲǟƱǚưǥǁǉ ǱǴǵǯ

ǈǭǛǘǥǛƮǥǏǖǒǆ˯ǈǅːǥǒǙǏǨǩǆǃ ǉˢ
ƮǥǏǙ˔ǣǒƮˎǈǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒǐǥƮ

ƽˤ˓ǈǣǛ˱ːƮˎǘǄ˯ǖǛǟˠ ǈˠǐƽǣǒǜ˱˒ǐˎǄƮǥǏƮǣǒǆ˯ǈ

ǣˎǅǏǥǪǖƮǩǙǖˢˑǛǈ
ǐ˨ǥǈǑǈǩǒˠǈǖǒǆ˯ǈƽǣǒǭǁǏǒƮǥǏ Ǵ,000 ǖ˒ǥǈǘǥǆ
ǐ˨ǥǈǑǈǩǒˠǈǖǒǆ˯ǈƽǣǒǭǁǏǒƮǥǏ Ǳ,ǳǷǸȫǲǴ ǖ˒ǥǈǘǥǆ
Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ
ƿǈˠǄǗǨǗǉǉ˱ǖǁːǥ:

ǰǱȫǰǸǰǲ ǘǥǆ

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈƮǖ˯ːǉ:

ǰǱȫǰǶǰǶ ǘǥǆ

ƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ:

ǰǱȫǰǯǴǳ ǘǥǆ

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǟˠ ǩǃǚ

ǰǱȫǱǵǵǵ ǘǥǆ
1. ǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒǄ˒ǥǈǅǖǥǄ
ǱȫǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒǄ˒ǥǈǗưǥǟǁǖːǣǒ
3. ǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒǆǥǒǎ˯ǏƮˠǐ
ˑ ǒǆ˯ǈ
4. ǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒƽǣǒǙǏǨǩǆǃǆˢǖ
Ǵ. ǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒƽǣǒǣˎǅǏǥǪǖƮǩǙǖˢˑǛǈ

ǈǭǛǘǥǛǐːǥǛǩǒˠǈǙˏǈǜǖ

ǫǉːǉˢ

ǜ˱˒Ǆ˱ǪǖǜǖǙǏǨǭǛƿǈ˚

ǎǈǥǁǥǏƮǗˠƮǏǫǆǛ ǐ˨ǥƮˎǄ (ǉǠǥƿǈ)

ǈǥǛǆǨǩǘˢǛǈ

ǘǖǐ. ǟǏˠǈǀˠǩǟˠ ǖ ǐ˨ǥƮˎǄ

ǙǏǨǩưǆƮǣǒǆ˯ǈǏǑǉǅǥǉǆˢˑ

Global Equity

ǪǗǄǒǬǈƽ˒ǣǉ˱ǖǆˢˑǬƿ˒ǩǙǏˢǛǘǩǆˢǛǘ

……………………………………………………………………………………

Global Opportunity Fund (Ʈǣǒǆ˯ǈǠǖˎƮ) ǭǄǛǩǕǖˢˑǛǬǈǏǣǘǙˣǘˎƻƿˢǫǉːǈ˒ǣǛƮǑːǥ
Ǐ˒ǣǛǖǨ 80 ƽǣǒǉ˱ǖǁːǥǆǏˎǟǛ˚ǗˠǈǗ˯ǆǎˠƽǣǒƮǣǒǆ˯ǈ (Feeder Fund) ǭǄǛƮǣǒǆ˯ǈ
ǘǏˠǠǥǏǪǖǨǐˎǄƮǥǏǭǄǛ Morgan Stanley Investment Management (ACD)
Limited ǪǖǨǩǙ˞ǈƮǣǒǆ˯ǈǏǑǉǆˢˑǐˎǄǅˎ˓ǒǅǥǉǏǨǩǘˢǛǘƽǣǒ UCITS (Undertakings
ǆˢˑǩƮˢˑǛǑƽ˒ǣǒƽǣǒǙǏǨǩǆǃǖˎƮǩǀǉǩǘˠǏƮ
˚ (Luxembourg) ǀˤˑǒǩǙ˞ǈǗǉǥƿˠƮǗǥǉˎƻƽǣǒ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
……………………………………………………………………………………
ǁːǥǎǏǏǉǩǈˢǛǉǆˢˑǩǏˢǛƮǩƮ˝ǘǐǥƮǜ˱Ư
˒ ˦ǣǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈ (% ƽǣǒǉ˱ǖǁːǥǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈ)*
ǁːǥǎǏǏǉǩǈˢǛǉƽǥǛ
ƿǈˠǄǗǨǗǉǉ˱ǖǁːǥ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǵǰɺ(Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 1ȫǴǯɺȺ

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈƮǖ˯ːǉ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǵǰɺȹǛƮǩǑ˒ǈ)

ƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǵǰɺ(ǛƮǩǑ˒ǈ)

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǟˠ ǩǃǚ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǵǰɺ(ǛƮǩǑ˒ǈ)

ǁːǥǎǏǏǉǩǈˢǛǉƮǥǏǏˎǘǀ˦˓ǣǁ˦ǈ
ƿǈˠǄǗǨǗǉǉ˱ǖǁːǥ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǯǶɺȹǛƮǩǑ˒ǈ)

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈƮǖ˯ːǉ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǯǶɺ(ǛƮǩǑ˒ǈ)

ƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǯǶɺ (ǛƮǩǑ˒ǈ)

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǟˠ ǩǃǚ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǯǶɺ (ǛƮǩǑ˒ǈ)
˓ ǁ˦ǈ
ǣˎǅǏǥǩǄˢǛǑƮˎǘǁːǥǎǏǏǉǩǈˢǛǉƮǥǏƽǥǛǪǖǨǏˎǘǀ˦ǣ

*ǁːǥǎǏǏǉǩǈˢǛǉǩǙ˞ǈǣˎǅǏǥǆˢˑǏǑǉưǥǚˢǉ˱ǖǁːǥǩǟˠˑ ǉ ưǥǚˢǎ˯ǏƮˠǐǩǕǟǥǨ ǠǏ˦ǣưǥǚˢǣ˦ˑǈǬǄ
Ǭǈǆ˨ǥǈǣǒǩǄˢǛǑƮˎǈǫǑ˒Ǫǖ˒Ǒ
……………………………………………………………………………………

˓ /ƽǥǛǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈ
ƽ˒ǣǉ˱ǖƮǥǏǀ˦ǣ
ǆ˯ƮǑˎǈǆ˨ǥƮǥǏǅˎ˓ǒǪǅːǩǑǖǥǩǏˠˑǉǆ˨ǥƮǥǏ
ƯˤǒǩǑǖǥ ǰǴȫǲ0 ǈȫ

ƿǈˠǄǗǨǗǉǉ˱ǖǁːǥ

1,000 ǘǥǆ*

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈƮǖ˯ːǉ
ƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ:

1 ǘǥǆ

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǟˠ ǩǃǚ

1 ǘǥǆ

1,000 ǘǥǆ

Ǒˎǈǆ˨ǥƮǥǏƽǥǛǁ˦ǈ

ǆ˯ƮǑˎǈǆ˨ǥƮǥǏ ǅˎ˓ǒǪǅːǩǑǖǥǩǏˠˑǉǆ˨ǥƮǥǏ

ǉ˱ǖǁːǥƽˎ˓ǈǅ˨ˑǥƽǣǒƮǥǏƽǥǛ

ƯˤǒǩǑǖǥ 1Ǵ.00 ǈ.
ǫǉːƮ˨ǥǠǈǄ

ǛǣǄǁǒǩǠǖ˦ǣƽˎ˓ǈǅ˨ǥˑ

ǫǉːƮ˨ǥǠǈǄ

ǏˎǘǩǒˠǈǁːǥƽǥǛǁ˦ǈ

ǅː ǥ ǒǙǏǨǩǆǃǩǟˢ ǛǒƮǣǒǆ˯ ǈ ǩǄˢ Ǜ Ǒǁ˦ ǣ Morgan Stanley Investment Funds

ǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈ

ǏǑǉ ǋ ǐ˯ǄƽǥǛ

ǉ˱ǖǁːǥƽˎ˓ǈǅ˨ˑǥƽǣǒƮǥǏǀ˦˓ǣ

ǈǭǛǘǥǛƮǥǏǖǒǆ˯ǈ
Ʈǣǒǆ˯ ǈ ǉˢ ǈ ǭǛ ǘǥǛ Ʈ ǥǏǖǒǆ˯ ǈ ǬǈǠ Ǐ˦ ǣ ǉˢ ǫǑ˒ ǀˤˑ ǒ Ǡǈː Ǒ Ǜ ǖǒǆ˯ ǈƽǣ ǒƮ ǣǒǆ˯ ǈǏǑ ǉ

ǁːǥǎǏǏǉǩǈˢǛǉƮǥǏǗˎǘǩǙǖˢˑǛǈ

ǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈƽǣǒƮǣǒǆ˯ǈ

Ǒˎǈǆ˨ǥƮǥǏǀ˦˓ǣ

Class X

for Collective Investment in Transferable Securities) ưǥǛǬǅ˒ƮƵǠǉǥǛ

ǉ˱ǖǁːǥǆǏˎǟǛ˚ǗˠǈǗ˯ǆǎˠ/ǠǈːǑǛ

ǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒǆˢˑǩƮˢˑǛǑƽ˒ǣǒ

Class SSF

PRINCIPAL GOPP

ǙǏǨǩưǆǭǁǏǒƮǥǏ
ǑˎǈǆˢˑǐǄǆǨǩǘˢǛǈƮǣǒǆ˯ǈ

Class C

ưǥǛǬǈ ǴǑˎǈǆ˨ǥƮǥǏ ǈˎǘǐǥƮǑˎǈǁ˨ǥǈǑǋ NAV
(ǙǏǨƮǥǃ NAV T+ǱȦǁ˦ǈǩǒˠǈ ɼǵǎǈǥǁǥǏ
CIMBT ǩǑǖǥ 11.30 ǈ. ǎǈǥǁǥǏ SCB/ KBANK/
BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK ǩǑǖǥ 13.00
ǈ.)

* ƮǥǏǙǏˎǘƽˎ˓ǈǅ˨ˑǥƮǥǏǗˎˑǒǀ˦˓ǣǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈǩǏˠˑǉǉˢǜǖǅˎ˓ǒǪǅːǑˎǈǆˢˑ ǰǶǗȫǁ.ǵ3 ǩǙ˞ǈǅ˒ǈǫǙ

……………………………………………………………………………………

ǁːǥǎǏǏǉǩǈˢǛǉǆˢˑǩǏˢǛƮǩƮ˝ǘǐǥƮƮǣǒǆ˯ǈǏǑǉ (% ǅːǣǙˣƽǣǒ NAV)*
ǁːǥǎǏǏǉǩǈˢǛǉƮǥǏǐˎǄƮǥǏ
ƿǈˠǄǗǨǗǉǉ˱ǖǁːǥ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǵǰɺ(Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 1ȫǵǯǴɺȺ

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈƮǖ˯ːǉ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǵǰɺ(Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 1ȫǵǯǴɺȺ

ƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǵǰɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 1ȫǵǯǴɺȺ

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǟˠ ǩǃǚ

ǫǉːǩƮˠǈ ǰȫǵǰɺ (ǛƮǩǑ˒ǈ)1)

ǜ˱˒Ǆ˱ǪǖǜǖǙǏǨǭǛƿǈ˚
ƿǈˠǄǗǨǗǉǉ˱ǖǁːǥ

ǫǉːǩƮˠǈ 0.1ǰɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 0ȫǯǲǱɺȺ

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈƮǖ˯ːǉ

ǫǉːǩƮˠǈ 0.11ɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ ǯȫǯǲǱɺ)

ƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ

ǫǉːǩƮˠǈ ǯȫǰǰɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘǈ
ˎ ǯȫǯǲǱɺ)

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǟˠ ǩǃǚ

ǫǉːǩƮˠǈ ǯȫǰǰɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘǈ
ˎ 0.003ɺ)

ǈǥǛǆǨǩǘˢǛǈ
ƿǈˠǄǗǨǗǉǉ˱ǖǁːǥ

ǫǉːǩƮˠǈ ǯȫǴǳɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 0ȫǴǲǴɺȺ

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈƮǖ˯ːǉ

ǫǉːǩƮˠǈ 0.Ǵǳɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ ǯȫǴǲǴɺȺ

ƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ

ǫǉːǩƮˠǈ ǯȫǴǳɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ ǯȫǴǲǴɺȺ

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǟˠ ǩǃǚ

ǫǉːǩƮˠǈ ǯȫǴǳɺ (ǛƮǩǑ˒ǈ)1)

ǁːǥǬƿ˒ǐǥː Ǜǣ˦ˑǈɑ
ƿǈˠǄǗǨǗǉǉ˱ǖǁːǥ

ǫǉːǩƮˠǈǲȫǯǸɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 0.0ǵ1ɺȺ**

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈƮǖ˯ːǉ

ǫǉːǩƮˠǈǲȫǯǸɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 0.0ǵ1ɺȺ**

ƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ

ǫǉːǩƮˠǈǲȫǯǸɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 0.0ǵ1ɺȺ**

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǟˠ ǩǃǚ

ǫǉːǩƮˠǈǲȫǯǸɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 0.0ǵ1ɺȺ**

Ʈǣǒǆ˯ǈǩǙˡǄǟǏˠǈǀˠǩǟˠ ǖ ǭƮǖǘǣǖ ǣǣǟǟǣǏ˚ǆ˱ǈǅ
ˠ ˢ˓

ǲǯǟƱǃǐˠƮǥǛǈǱǴǵǴ
ǁːǥǎǏǏǉǩǈˢǛǉǆˢˑǩǏˢǛƮǩƮ˝ǘǐǥƮƮǣǒǆ˯ǈǏǑǉ (% ǅːǣǙˣƽǣǒ NAV)*

ǗˎǄǗːǑǈƽǣǒǙǏǨǩưǆǆǏˎǟǛ˚ǗˠǈǆˢˑƮǣǒǆ˯ǈǏǑǉǖǒǆ˯ǈ

ǏǑǉǁːǥǬƿ˒ǐːǥǛǆˎ˓ǒǠǉǄ
ƿǈˠǄǗǨǗǉǉ˱ǖǁːǥ

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar
ǸǴȫǵǵɺ
ˑ˦ (ǏǥǛƮǥǏǁ˒ǥǒǏˎǘ/ǁ˒ǥǒǐːǥǛ)
ǱȫǗˠǈǆǏˎǟǛ˚ǣǈ

ǫǉːǩƮˠǈ ǴȫǲǴɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ ǱȫǱ34ɺȺ**

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈƮǖ˯ːǉ

ǫǉːǩƮˠǈ ǴȫǲǴɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘǈ
ˎ Ǳ.Ǳ34ɺȺ**

ƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ

ǫǉːǩƮˠǈ ǴȫǲǴɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘǈ
ˎ ǱȫǱ34ɺȺ**

ƿǈˠǄǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǟˠ ǩǃǚ

ǫǉːǩƮˠǈ ǴȫǲǴɺ (Ǚˏǐǐ˯ǘˎǈ 0.0ǵǴɺ)**

*ƽ˒ǣǉ˱ǖ 1 ǟ.ǁȫǵ4 – 30 ǩǉ.ǛȫǵǴ; ǁːǥǎǏǏǉǩǈˢǛǉǩǙ˞ǈǣˎǅǏǥǆˢˑǏǑǉ

ǱȫǴǷɺ

ưǥǚˢǉ˱ǖǁːǥǩǟˠˑ ǉ ưǥǚˢǎ˯ǏƮˠǐǩǕǟǥǨ ǠǏ˦ǣưǥǚˢǣ˦ˑǈǬǄǬǈǆ˨ǥǈǣǒǩǄˢǛǑƮˎǈǫǑ˒Ǫǖ˒Ǒ

3. ǘˎƻƿˢǩǒˠǈǝǥƮǣǣǉǆǏˎǟǛ˚ ǰȫǶǵɺ

ǉˢǜǖǅˎǒ
˓ ǪǅːǑˎǈǆˢˑ ǰǴ ǉˢ.ǁ. ǵǴ ǩǙ˞ǈǅ˒ǈǫǙ
**ǩǟǄǥǈǁːǥǬƿ˒ǐːǥǛǣ˦ˑǈɑ ǪǖǨǁːǥǬƿ˒ǐǥː ǛǏǑǉǩǙ˞ǈǣˎǅǏǥǩǕǟǥǨǆˢˑǙǏǨǉǥǋƮǥǏǫǄ˒ǩǆːǥǈˎ˓ǈ ǗːǑǈ
ǁːǥǬƿ˒ǐːǥǛǆˢˑǩǏˢǛƮǩƮ˝ǘǐǏˠǒǩǙ˞ǈǣˎǅǏǥǆˢˑǏǑǉǆˎ˓ǒǆˢˑǙǏǨǉǥǋƮǥǏǫǄ˒ǪǖǨǙǏǨǉǥǋƮǥǏǫǉːǫǄ˒

1)

……………………………………………………………………………………
ƿ˦ˑǣǆǏˎǟǛ˚ǗˠǈǪǖǨƮǥǏǖǒǆ˯ǈǗ˱ǒǗ˯Ǆ 5 ǣˎǈǄˎǘǪǏƮ

ǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈ

ƿ˦ˑǣǆǏˎǟǛ˚ǗˠǈǪǖǨƮǥǏǖǒǆ˯ǈǗ˱ǒǗ˯Ǆ 5 ǣˎǈǄˎǘǪǏƮ
Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund: MSGOPPZ LX
ǗˠǈǆǏˎǟǛ˚ǣˑǈ
˦ (ǏǥǛƮǥǏǁ˒ǥǒǏˎǘ/ǁ˒ǥǒǐːǥǛ)

ɺƽǣǒNAV
ǸǴȫǵǵ
ǱȫǴǷ

ǠǉǥǛǩǠǅ˯ : ǩǙ˞ǈƽ˒ǣǉ˱ǖǋǑˎǈǆˢˑ ǲǯǟƱǃǐˠƮǥǛǈǱǴǵǴ ǆˎ˓ǒǈˢ˓ ǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǗǥǉǥǏƯ
Ǆ˱ƽ˒ǣǉ˱ǖǆˢǩˑ Ǚ˞ǈǙˏǐǐ˯ǘˎǈǫǄ˒ǆˢˑ www.principal.th

*ǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈǬǈǣǄˢǅ ǉˠǫǄ˒ǩǙ˞ǈǗˠǒ
ˑ Ǜ˦ǈǛˎǈƯˤǒǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈǬǈǣǈǥǁǅ
ǠǉǥǛǩǠǅ˯ : ǩǙ˞ǈƽ˒ǣǉ˱ǖ ǋ Ǒˎǈǆˢˑ 30 ǟƱǃǐˠƮǥǛǈǱǴǵǴ ǆˎ˓ǒǈˢ˓ ǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǗǥǉǥǏƯǄ˱
ƽ˒ǣǉ˱ǖǆˢˑǩǙ˞ǈǙˏǐǐ˯ǘˎǈǫǄ˒ǆˑˢ www.principal.th

ǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈǛ˒ǣǈǠǖˎǒ
GOPP-A ȹɺȺ

YTD
-ǳǯȫǵǯ

3 ǩǄ˦ǣǈ
-ǵȫǶǴ

6 ǩǄ˦ǣǈ
-ǵȫǳǳ

1 Ǚˣ1
-ǳǰȫǶǲ

3 Ǚˣ1
-ǱȫǶǱ

5 Ǚˣ1
1.94

ǅˎǒ
˓ ǪǅːǐˎǄǅˎǒ
˓ Ʈǣǒǆ˯ǈ1
ǲȫǵǴ
n/a

úĸîĔĶÒşĪȹɺȺ*

-ǰǴȫǰǴ

ǱȫǱǶ

-ǱȫǸǳ

-ǰǱȫǱǱ

8.99

n/a

Information RatioǱ

-1.01

-1.08

-ǯȫǯǶ

-1.11

-ǯȫǲǶ

n/a

n/a

ǁǑǥǉǜˎǈǜǑǈƽǣǒǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈȹɺȺ

ǳǱȫǯǷ

38.81

ǲǸȫǱǶ

ǳǯȫǸǵ

Ǳǳȫǲǵ

Ǳǰȫǲǲ

Ǳǳȫǳǳ

GOPP-C ȹɺȺ

-ǳǯȫǵǯ

-ǵȫǶǴ

-ǵȫǳǳ

-ǳǰȫǶǲ

-ǱȫǶǱ

n/a

ǲȫǰǴ

-ǰǴȫǰǴ

ǱȫǱǶ

-ǱȫǸǳ

-ǰǱȫǱǱ

8.99

n/a

ǷȫǴǶ

Benchmark (ɺȺ*
Information RatioǱ

-1.01

-1.08

-ǯȫǯǶ

-1.11

-ǯȫǲǶ

n/a

-ǯȫǰǴ

ǁǑǥǉǜˎǈǜǑǈƽǣǒǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈȹɺȺ

ǳǱȫǯǷ

38.81

ǲǸȫǱǶ

ǳǯȫǸǵ

Ǳǳȫǲǵ

n/a

ǱǶȫǳǶ

GOPP-SSF ȹɺ)

-ǱǱȫǱǰ

-ǳǯȫǵǯ

-ǵȫǶǴ

-ǵȫǳǳ

-ǳǰȫǶǲ

n/a

n/a

Benchmark (ɺ)*

-ǰǴȫǰǴ

ǱȫǱǶ

-ǱȫǸǳ

-ǰǱȫǱǱ

n/a

n/a

ǳȫǵǳ

Information RatioǱ

-1.01

-1.08

-ǯȫǯǶ

-1.11

n/a

n/a

-ǰȫǯǵ

ǁǑǥǉǜˎǈǜǑǈƽǣǒǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈȹɺ)

ǳǱȫǯǷ

38.81

ǲǸȫǱǶ

ǳǯȫǸǵ

n/a

n/a

ǲǰȫǴǷ

GOPP-X ȹɺ)

n/a

-ǵȫǱǴ

n/a

n/a

n/a

-ǱǳȫǸǯ

n/a

Benchmark (ɺ)*

n/a

ǱȫǱǶ

n/a

n/a

n/a

-8.91

n/a

Information RatioǱ

n/a

-1.00

n/a

n/a

n/a

-1.49

n/a

ǁǑǥǉǜˎǈǜǑǈƽǣǒǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈȹɺȺ

n/a

ǲǷȫǷǱ

n/a

n/a

n/a

ǲǴȫǴǯ

n/a

1

ǜǖǅǣǘǪǆǈǆˢˑǉˢǣǥǛ˯ǩƮˠǈǠǈˤˑǒǙˣ ǐǨǪǗǄǒǩǙ˞ǈǜǖǅǣǘǪǆǈǅːǣǙˣ (Annualized Return)
Information Ratio: ǪǗǄǒǁǑǥǉǗǥǉǥǏƯƽǣǒǜ˱˒ǐǄ
ˎ ƮǥǏƮǣǒǆ˯ǈǬǈƮǥǏǗǏ˒ǥǒǜǖǅǣǘǪǆǈ ǩǉ˦ˑǣǩǆˢǛǘƮˎǘǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒ

Ǳ

*ǩƮǋǇ˚ǉǥǅǏǓǥǈǆˢˑǬƿ˒ : M1WD index adjusted with FX hedging coŦŰǷǴɺ + M1¾%JĸôúƖȹEȺǰǴɺ (source: Bloomberg ǋ Ǒˎǈǆˢˑ 30 ǟƱǃǐˠƮǥǛǈǱǴǵǴ) ǉˢǜǖǅˎ˓ǒǪǅː
4 ǉƮǏǥǁǉ ǱǴǵǴ ǩǙ˞ǈǅ˒ǈǫǙ ƮːǣǈǠǈ˒ǥǈˎǈ
˓ Ǭƿ˒ benchmark eǰ¾%JĸôúƖȹEȺǴǯɺɼeǰ¾%index adjusted with FX hedgęĸčîłŦŰǴǯɺ
(1 ǎˎǈǑǥǁǉ ǱǴǵǲ– 3 ǉƮǏǥǁǉ ǱǴǵǴȺ **ǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈǬǈǣǄˢǅ ǉˠǫǄ˒ǩǙ˞ǈǗˠˑǒǛ˦ǈǛˎǈƯˤǒǜǖƮǥǏǄ˨ǥǩǈˠǈǒǥǈǬǈǣǈǥǁǅ
ǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉǩǏˠˑǉǩǙˡǄǬǠ˒ǘǏˠƮǥǏǅˎ˓ǒǪǅːǑˎǈǆˢˑ1 ǎȫǁȫǵ3 ǩǙ˞ǈǅ˒ǈǫǙ

Ʈǣǒǆ˯ǈǩǙˡǄǟǏˠǈǀˠǩǟˠ ǖ ǭƮǖǘǣǖ ǣǣǟǟǣǏ˚ǆ˱ǈǅ
ˠ ˢ˓

ǲǯǟƱǃǐˠƮǥǛǈǱǴǵǴ

x

Ʈǣǒǆ˯ǈǠǖˎƮǖǒǆ˯ǈƮǏǨǐ˯ƮǅˎǑǬǈǣǩǉǏˠƮǥǩǠǈ˦ǣ ǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǐˤǒǁǑǏǟˠ ǐǥǏǋǥƮǥǏƮǏǨǐǥǛǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒƽǣǒǟǣǏ˚ǅƮǥǏǖǒǆ˯ǈǭǄǛǏǑǉƽǣǒǅǈǩǣǒǄ˒ǑǛ

x

ǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǭǙǏǄǃˤƮǚǥǩǒ˦ˑǣǈǫƽƮǥǏǖǒǆ˯ǈǬǈƮǣǒǆ˯ǈǏǑǉǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ ǠǏ˦ǣǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ (SSF) Ǭǈǁ˱ːǉ˦ǣƮǥǏǖǒǆ˯ǈǭǄǛǩǙ˞ǈǫǙǅǥǉǩƮǋǇ˚ƮǏǉǏǏǟǥƮǏƮ˨ǥǠǈǄǬǠ˒ǩƽ˒ǥǬǐ ǠǥƮǉˢƽ˒ǣ

x

ƮǥǏǗˎǘǩǙǖˢˑǛǈǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈ ǠǏ˦ǣƮǥǏǭǣǈǛ˒ǥǛǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈƽǣǒǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈƿǈˠ Ǆǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ ǠǏ˦ǣƮǣǒǆ˯ǈǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉǐǨǗǥǉǥǏƯǗˎ ǘǩǙǖˢˑǛ ǈ ǠǏ˦ǣǭǣǈǛ˒ǥǛǫǄ˒ǏǨǠǑːǥǒǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈƿǈˠǄ ǩǟ˦ˑ ǣ

x

ǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǫǉːǗǥǉǥǏƯǈ˨ǥǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈƽǣǒƮǣǒǆ˯ǈǏǑǉǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉ ǠǏ˦ǣƿǈˠǄǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉǫǙǐ˨ǥǠǈːǥǛ ǭǣǈ ǐ˨ǥǈ˨ǥ ǠǏ˦ǣǈ˨ǥǫǙǩǙ˞ǈǙǏǨƮˎǈ

ǗǒǗˎǛǬǠ˒ǗǣǘƯǥǉǜ˱˒ǅˠǄǅːǣƮˎǘǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǬǠ˒ǩƽ˒ǥǬǐƮːǣǈǀ˦˓ǣǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈ
ƮǥǏǣǣǉ ǠǏ˦ǣƮǣǒǆ˯ǈǩǟ˦ˑ ǣƮǥǏǣǣǉǣ˦ˑǈǆˢˑǉˢǗˠǆǎˠǙǏǨǭǛƿǈ˚ǆǥǒưǥǚˢǄ˒ǑǛƮˎǈǩǆːǥǈˎ˓ǈ ǩǑ˒ǈǪǅːǉˢƮƵǠǉǥǛ ǠǏ˦ǣǙǏǨƮǥǃǆˢˑǩƮˢˑǛǑƽ˒ǣǒǙǏǨƮǥǃƮ˨ǥǠǈǄǩǟˠˑ ǉǩǅˠǉ ǠǏ˦ǣǩǙǖˢˑǛǈǪǙǖǒ
x

Ʈ ǥǏ ǖ ǒ ǆ˯ ǈ Ǭǈ Ǡ ǈː Ǒ Ǜ ǖ ǒ ǆ˯ ǈ ǉˠ Ǭƿː Ʈ ǥǏ ǝ ǥƮ ǩǒˠ ǈ Ǫ ǖ Ǩǉˢ ǁ Ǒ ǥǉ ǩǗˢˑ Ǜ ǒ ƽ ǣ ǒ Ʈ ǥǏ ǖ ǒ ǆ˯ ǈ ǜ˱˒ ǖ ǒ ǆ˯ ǈ ǣ ǥǐ ǫǄ˒ Ǐˎ ǘ ǩǒˠ ǈ ǖ ǒ ǆ˯ ǈ ǁ˦ ǈ ǉ ǥƮ Ʈ Ǒː ǥǠ Ǐ˦ ǣ ǈ˒ ǣ Ǜ Ʈ Ǒː ǥǩǒˠ ǈ ǖ ǒ ǆ˯ ǈ ǩǏˠˑ ǉ Ǫ Ǐ Ʈ Ʈ˝ ǫǄ˒ Ǆˎ ǒ ǈˎ˓ ǈ
ǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǁǑǏǖǒǆ˯ǈǬǈƮǣǒǆ˯ǈǈˢ˓ ǩǉ˦ˑǣǩǠ˝ǈǑːǥƮǥǏǖǒǆ˯ǈǬǈƮǣǒǆ˯ǈǏǑǉǈˢ˓ ǩǠǉǥǨǗǉƮˎǘǑˎǅƯ˯ǙǏǨǗǒǁ˚ƮǥǏǖǒǆ˯ǈƽǣǒǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǪǖǨǜ˱ǖ
˒ ǒǆ˯ǈǛǣǉǏˎǘǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒǆˢˑǣǥǐǩƮˠǄƽˤ˓ǈǐǥƮƮǥǏǖǒǆ˯ǈǫǄ˒

x
x

ǬǈǗƯǥǈƮǥǏǋ˚ǫǉːǙƮǅˠ ǜ˱˒Ư˦ǣǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈǣǥǐǫǉːǗǥǉǥǏƯƽǥǛǁ˦ǈǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈ ǠǏ˦ǣǣǥǐǫǄ˒Ǐˎǘƿ˨ǥǏǨǁːǥƽǥǛǁ˦ǈǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈǖːǥƿ˒ǥƮǑːǥǏǨǛǨǩǑǖǥǆˢˑƮ˨ǥǠǈǄǫǑ˒ǬǈǠǈˎǒǗ˦ǣƿˢ˓ƿǑǈ
ǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǁǑǏǃˤƮ ǚǥƽ˒ǣǉ˱ǖǬǈǠǈˎǒǗ˦ ǣƿˢ˓ƿǑǈǬǠ˒ǩƽ˒ǥǬǐǪǖǨǁǑǏǩƮ˝ ǘǠǈˎ ǒǗ˦ǣƿˢ˓ƿǑǈǫǑ˒ǩǙ˞ǈƽ˒ ǣǉ˱ǖ ǩǟ˦ˑ ǣǬƿ˒ǣ˒ǥǒǣˠ ǒǬǈǣǈǥǁǅǪǖǨǩǉ˦ˑǣǉˢƽ˒ǣǗǒǗˎ ǛǬǠ˒ǗǣǘƯǥǉǜ˱˒ǅˠ ǄǅːǣƮˎǘǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǬǠ˒ǩƽ˒ǥǬǐƮːǣǈǀ˦˓ǣǠǈːǑǛ
ǖǒǆ˯ǈ

x
x

ǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǁǑǏǆ˨ǥǁǑǥǉǩƽ˒ǥǬǐǖˎƮǚǋǨǗˠǈǁ˒ǥ(Ʈǣǒǆ˯ǈǏǑǉ) ǩǒ˦ˑǣǈǫƽǜǖǅǣǘǪǆǈǪǖǨǁǑǥǉǩǗˢˑǛǒƮːǣǈǅˎǄǗˠǈǬǐǖǒǆ˯ǈ
ǩǣƮǗǥǏǕǘˎǘǈˢ˓ǐˎǄǆ˨ǥƽˤ˓ǈǩǟ˦ˑ ǣǑˎǅƯ˯ǙǏǨǗǒǁ˚ǬǈƮǥǏǩǜǛǪǟǏːƽ˒ǣǉ˱ǖǩǙ˞ǈƮǥǏǆˎˑǑǫǙǭǄǛǫǉːǉ˯ːǒǠǉǥǛǬǠ˒Ư˦ǣǩǙ˞ǈǁ˨ǥǩǗǈǣǠǏ˦ǣƮǥǏǩƿˠƻƿǑǈǬǠ˒ǘ˯ǁǁǖǬǄǆ˨ǥƮǥǏǀ˦˓ǣ ǪǖǨȱǠǏ˦ǣ ƽǥǛǜǖˠǅưˎǋǇ˚Ǆ˒ǥǈ
ƮǥǏǖǒǆ˯ǈǙǏǨǩưǆǅːǥǒɑǅǥǉǆˢˑǙǏǥƮƷǬǈǩǣƮǗǥǏǕǘˎǘǈˢ˓ ǪǖǨǫǉːƯ˦ǣǩǙ˞ǈƮǥǏǬǠ˒ǁ˨ǥǙǏˤƮǚǥǠǏ˦ǣǁ˨ǥǪǈǨǈ˨ǥǩƮˢˑǛǑƮˎǘƮǥǏǆ˨ǥǎ˯ǏƮǏǏǉǆˢˑǩƮˢˑǛǑƽ˒ǣǒƮˎǘǜǖˠǅưˎǋ Ǉ˚Ǆ˒ǥǈƮǥǏǖǒǆ˯ǈƽǣǒǘǏˠǚˎǆǅːǥǒ
ɑ ǅǥǉǆˢˑǏǨǘ˯ǫǑ˒ǬǈǩǣƮǗǥǏǈˢ˓ǪǅːǣǛːǥǒǬǄ

ˑˢ ǏˠǚˎǆǐˎǄƮǥǏǪǖǨǜ˱˒ǗǈˎǘǗǈ˯ǈƮǥǏƽǥǛǪǖǨǏˎǘǀ˦˓ǣǁ˦ǈǠǈːǑǛǖǒǆ˯ǈ ǫǄ˒ǆˑˢ
ǜ˱˒ǖǒǆ˯ǈǗǥǉǥǏƯǗǣǘƯǥǉƽ˒ǣǉ˱ǖǩǟˠˑ ǉǩǅˠǉǏˎǘǠǈˎǒǗ˦ǣƿˢ˓ƿǑǈǭǁǏǒƮǥǏǪǖǨƽ˒ǣǜ˱Ʈǟˎ ǈǫǄ˒ǆǘ
ǭǆǏ 0-Ǳǵ8ǵ-9Ǵ9Ǵ ǅˎ˓ǒǪǅː 8.30 ǈȫ ƯˤǒǰǶ.00 ǈȫǑˎǈǐˎǈǆǏ˚-ǃ˯ƮǏ˚ȹǛƮǩǑ˒ǈǑˎǈǠǛ˯ǄǈˎƮƽˎǅƱƮǚ˚Ⱥ
ǘǏˠǚˎǆǠǖˎƮǆǏˎǟǛ˚ǐˎǄƮǥǏƮǣǒǆ˯ǈǟǏˠǈǀˠǩǟˠ ǖǐ˨ǥƮˎǄ
44 ǣǥǁǥǏǀˢǫǣǩǣ˝ǉǘˢǫǆǛ ƿˎ˓ǈǰǵƯǈǈǠǖˎǒǗǑǈǪƽǑǒǖ˯ǉǟˠ ǈˢǩƽǅǙǆ˯ǉǑˎǈƮǏ˯ǒǩǆǟɒ10330 ǭǆǏ0-ǱǵǷǵ-ǸǴǸǴǩǑ˝ǘǫǀǅ˚: www.principal.th

Principal Global Opportunity Fund

30 November 2022

Principal Global Opportunity Fund
30 November 2022
Fund Features

Class A

Fund Name (short)

PRINCIPAL GOPP

Risk Level

6 (High Risk)

Fund Type

Equity Fund, Feeder Fund

Inception Date

23 May 2017

Foreign Investment Policy Yes

Class C

Class SSF

Class X

Investment Policy
The fund has a policy to invest in or hold the investment units of only

Foreign exchange rate

According to the discretion of fund

one foreign fund, Morgan Stanley Investment Funds Global

Policy

manager

Opportunity Fund (master fund) on average in the fiscal year that is

Registered fund size

5,000 MTHB

not less than 80% of the net asset value of the fund (feeder fund).

Net Asset Value

2,489.35 MTHB

The master fund is managed by Morgan Stanley Investment
Management (ACD) Limited and is a mutual fund established under

Net Asset Value Per Unit
GOPP-A:

12.1913 THB

the regulations of UCITS (undertakings for collective investment in

GOPP-C:

12.1717 THB

transferable securities) under the relevant laws of Luxembourg, a

GOPP-SSF:

12.1054 THB

member of International Organizations of Securities Commission

GOPP-X:

12.2666 THB

(IOSCO)

Risk Involve

1. Market Risk

……………………………………………………………………………………

2. Liquidity Risk

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*

3. Business Risk

Front-end fee

4. Country Risk

GOPP-A

Not more than 1.61% (Currently 1.50%)

5. Currency Risk

GOPP-C

Not more than 1.61% (Waived)

Dividend Policy

None

GOPP-SSF

Not more than 1.61% (Waived)

Trustee

Kasikorn bank Public Company Limited

GOPP-X

Not more than 1.61% (Waived)

Registrar

Principal Asset Management Co., LTD.

AIMC Category

Global Equity

……………………………………………………………………………………

Purchase/ Redemption
Subscription Period

Every business day from bank business

Back-end fee
GOPP-A

Not more than 1.07% (Waived)

GOPP-C

Not more than 1.07% (Waived)

GOPP-SSF

Not more than 1.07% (Waived)

GOPP-X

Not more than 1.07% (Waived)

Switching Fee

According to the conditions of sale and redemption
of investment units

hours to 3.30 pm
*Fee included VAT.

Minimum Subscription
GOPP-A

1,000 THB*

……………………………………………………………………………………

GOPP-C

1 THB

Fund Fee (% of NAV)*

GOPP-SSF

1,000 THB

Management Fee

GOPP-X:

1 THB

GOPP-A

Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.605%)

Every business day from bank business

GOPP-C

Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.605%)

hours to 3.00 pm

GOPP-SSF

Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.605%)

Minimum Redemption

Not defined

GOPP-X

Not more than 1.61% p.a. (Waived)1)

Minimum Balance

Not defined

Trustee Fee

Redemption Policy

Within 5 business days from NAV

GOPP-A

calculation date (NAV announce T+2,

GOPP-C

Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.032%)

Settlement T+6, CIMBT at 11.30 a.m., SCB/

GOPP-SSF

Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.032%)

GOPP-X

Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.003%)

Redemption Period

KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK at
1.00 p.m.)
* Effective from 17 Aug 2020 onwards
……………………………………………………………………………………

Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.032%)

Registrar Fee
GOPP-A

Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.535%)

GOPP-C

Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.535%)

GOPP-SSF

Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.535%)

GOPP-X

Not more than 0.54% p.a. (Waived)1)

Other Expense
GOPP-A

Not more than 3.09% p.a. (Currently 0.061%)**

GOPP-C

Not more than 3.09% p.a. (Currently 0.061%)**

GOPP-SSF

Not more than 3.09% p.a. (Currently 0.061%)**

GOPP-X

Not more than 3.09% p.a. (Currently 0.061%)**

Principal Global Opportunity Fund
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Fund Fee (% of NAV)*

Asset Allocation

Total Expense(TER)
GOPP-A
1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 95.66%
2. Other Assets/liability 2.58%
3. Savings account 1.76%

Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.234%)**

GOPP-C

Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.234%)**

GOPP-SSF

Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.234%)**

GOPP-X

Not more than 5.35% p.a. (Currently 0.065)**

*as of 1 May 21 – 30 April 22, Fee included VAT
1)

Effective from 15 Mar 2022 onwards

**Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the expenses
that can only be estimated, while actual expenses are included both
estimated and unestimated.

Fund Performance VS Benchmark

……………………………………………………………………………………

Top 5 Holding
Securities

*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Remark: Data as of 30 November 2022. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th

% of NAV

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity
Fund: MSGOPPZ LX
Other Assets/liability

95.66
2.58

Remark : Data as of 30 November 2022. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th

Fund Performance
YTD

3M

6M

1Y1

3Y1

5Y1

GOPP-A (%)

-40.60

-6.75

-6.44

-41.73

-2.72

1.94

Since Inception1

Benchmark (%)

-15.15

2.27

-2.94

-12.22

8.99

n/a

n/a

Information Ratio2

-1.01

-1.08

-0.07

-1.11

-0.37

n/a

n/a

Standard Deviation (%)

42.08

38.81

39.27

40.96

24.36

21.33

24.44

GOPP-C (%)

-40.60

-6.75

-6.44

-41.73

-2.72

n/a

3.15

Benchmark (%)

-15.15

2.27

-2.94

-12.22

8.99

n/a

8.57

Information Ratio2

-1.01

-1.08

-0.07

-1.11

-0.37

n/a

-0.15

Standard Deviation (%)

42.08

38.81

39.27

40.96

24.36

n/a

27.47

GOPP-SSF (%)

-40.60

-6.75

-6.44

-41.73

n/a

n/a

-22.21

Benchmark (%)

-15.15

2.27

-2.94

-12.22

n/a

n/a

4.64

Information Ratio2

-1.01

-1.08

-0.07

-1.11

n/a

n/a

-1.06

Standard Deviation (%)

3.65

42.08

38.81

39.27

40.96

n/a

n/a

31.58

GOPP-X (%)

n/a

-6.25

n/a

n/a

n/a

-24.90

n/a

Benchmark (%)

n/a

2.27

n/a

n/a

n/a

-8.91

n/a

Information Ratio2

n/a

-1.00

n/a

n/a

n/a

-1.49

n/a

Standard Deviation (%)

n/a

38.82

n/a

n/a

n/a

35.50

n/a

1

Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
2
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk
*Benchmark : M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15% (source: Bloomberg, BOT as of 30 November 2022) effective
from 4 January 2022 onwards before that using benchmark M1WD Index (THB) 50% + M1WD index adjusted with FX hedging cost 50% (1 December
2020 – 3 January 2022)
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance and SSF Class open from 1 Dec 2020 onwards

Principal Global Opportunity Fund
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Master fund has highly concentrated investment in North America. So, investors have to diversify investment for their portfolios.
For investor of SSF Class : Investors should study information about investment conditions and requirements of investing in the Super
Saving Funds (SSF) in the investment manual under guidance from the Revenue Department before investing. If you have questions,
please ask the investor contact for clarification and to understand before subscription the investment unit.
The switching and transferring the investment units of class SSF, investor can switching or transferring among the SSF which have the tax
privilege only, except have the change of relevant regulations change in the future.
For investor of SSF Class : Investors cannot bring the investment units of SSF to sell, transfer, pledge or lead as collateral.
Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than
the initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment
objectives of investors and investors accept the risk that may arise from the investment.
In an unusual situation unitholders may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the
period that specified in the prospectus.
Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future
reference and when in doubt, please contact the selling agent before investing.
Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision.
This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any
person to purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice
regarding any transaction involving the investment products of the companies mentioned herein.

Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays
(except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries.
Principal Asset Management Company Limited
44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.th

หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

ข้อมูล ณ วันที" #$ พฤศจิกายน %&'&

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี
ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL GOPP-A)

Principal Global Opportunity Fund
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ระดับความเสี"ยง

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน, Feeder Fund
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี!ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า "#% ของ
NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ!งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan
Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี!ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
"# ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley
Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที!จัดตั$งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที!เกี!ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก
(Luxembourg) ซึ!งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
(ศึกษารายละเอียดเพิ!มเติมในหนังสือชี$ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

ข้อมูลกองทุน

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

ผู้จัดการกองทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื!อนไหว
ตามกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ส่วนกองทุนหลักมุ่ง
หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี$วัด (Active Management

คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที!เริ!มบริหาร &' พฤษภาคม &*+#

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง & ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ดัชนีชีวัด

วันจดทะเบียนกองทุน

วันที! &' พฤษภาคม &*+#

วันเริ"มต้น class

วันที! &' พฤษภาคม &*+#

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

อายุกองทุน

* ปี * เดือน &. วัน

คุณวิริยา โภไคศวรรย์ วันที!เริ!มบริหาร &' พฤษภาคม &*+#

ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD สัดส่วน /##%
(ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี!ยงอัตรา แลกเปลี!ยน เพื!อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที!ลงทุน ประมาณร้อยละ "* และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี!ยนเพื!อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที!คํานวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ /*)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ!งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD

# เดือน ' เดือน

+ ปี

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต :
# ปี

& ปี

+$ ปี

ตังแต่จัดตัง

1.94%

N/A

3.65%

จัดอันดับกองทุน Morningstar

กองทุน

-40.60% -6.75%

-6.44% -41.73% -2.72%

ดัชนีชี$วัด*

-15.15%

2.27%

-2.94% -12.22%

8.99%

N/A

N/A

N/A

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื"องมือ

ค่าเฉลี!ยในกลุ่มเดียวกัน

-23.42% -1.58%

-6.04% -22.81%

4.23%

3.78%

3.59%

N/A

ความผันผวนกองทุน

42.08% 38.81% 39.27% 40.96% 24.36% 21.33%

N/A

24.44%

ความผันผวนดัชนีชี$วัด

20.12% 21.74% 20.76% 19.79% 18.11%

N/A

N/A

บริหารความเสี"ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

N/A

ได้รับการรับรอง CAC

หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

ผลตอบแทนที!มีอายุเกินหนึ!งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั$งแต่ วันที! 1 มกราคม &*+* เป็นต้นไปใช้ M1WD index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WD Index (THB) 15%
ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ!งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

www.principal.th

PRINCIPAL GOPP-A
การซือหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทําการขายคืน :

Maximum Drawdown

วันทําการซือ :

ทุกวันทําการ

เวลาทําการ :

ตั$งแต่เวลาเริ!มทําการ เวลาทําการ :
ถึงเวลา /*.'# น.

การซือครังแรกขันตํ"า :

/,###.## บาท

การขายคืนขันตํ"า :

ตั$งแต่เวลาเริ!มทําการ Recovering Period
ถึงเวลา /*.## น.
FX Hedging
ไม่กําหนด
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

การซือครังถัดไปขันตํ"า : /,###.## บาท

ยอดคงเหลือขันตํ"า

ไม่กําหนด

ทุกวันทําการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :
ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 คือ+ วันทํา
การหลังจากวันทํารายการขายคืน
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

1.610%

1.605%

รวมค่าใช้จ่าย

5.350%

2.234%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที!รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื!นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื!นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที!ประมาณการได้เท่านั$น ส่วนค่าใช้จ่ายที!เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที!
รวมทั$งที!ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที"เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)

-51.53
N/A
81.30
9.14

Sharpe Ratio

-0.02

Alpha

-10.52

Beta

1.07

Tracking Error

N/A

อายุเฉลี"ยของตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ & อันดับแรก
ประเทศ

% ของ NAV

North America

60.29

Indian Sub-Continent

10.35

Europe

7.47

Pacific Basin

6.38

Unclassified

5.62

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ที!มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 ตุลาคม &*+*

การขาย

1.610%

1.500%

การรับซือคืน

1.070%

ยกเว้น

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม & อันดับแรก

การสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนเข้า

1.610%

1.500%

การสับเปลี"ยนหน่วยลงทุนออก

1.070%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม

การโอนหน่วย

ตามที!นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที!นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที!รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื!นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

% ของ NAV

Information Technology

31.06

Consumer Discretionary

27.57

Industrials

16.02

Financials

11.96

Communication Services

11.15

ที!มา: Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) 31 ตุลาคม &*+*

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที"ลงทุน
การกระจายการลงทุน

ทรัพย์สินที"ลงทุน & อันดับแรก
% ของ NAV

ชื"อทรัพย์สิน

% ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

95.66

Uber Technologies Inc

8.61

สินทรัพย์อื!น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

2.58

ServiceNow Inc

7.40

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

1.76

HDFC Bank Ltd

7.18

DSV A/S

5.88

MercadoLibre Inc

5.14
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PRINCIPAL GOPP-A
การลงทุนในกองทุนอื"นที"ลงทุนเกิน %$% ของ NAV
ชื"อกองทุน :

Morgan Stanley Investment Funds Global ISIN code :
Opportunity Fund (Class Z)

Bloomberg code:

LU0552385535
MSGOPPZ LX

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา * ปีย้อนหลัง (หรือตั$งแต่จัดตั$งกองทุนกรณีที!ยังไม่ครบ * ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที!จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ!าสุดในช่วงที! NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที!ช่วยให้ทราบถึงความเสี!ยงที!อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื$นตัว เพื!อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั$งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที!ฟื$นกลับมาที!เงินทุนเริ!มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที!มีการป้องกันความเสี!ยงจากอัตราแลกเปลี!ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี!ของการซื$อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ!ง โดยคํานวณจากมูลค่าที!ตํ!ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื$อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา / ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี!ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที!มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี$
ถึงการซื$อขายหลักทรัพย์บ่อยครั$งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื$อขายหลักทรัพย์ที!สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื!อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื$อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ!มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี!ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที!ปราศจากความเสี!ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที!กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ!มขึ$นเพื!อชดเชยกับความเสี!ยงที!กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที!มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที!มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที!ดีกว่า เนื!องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ!มที!สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี!ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื!อเปรียบเทียบกับดัชนีชี$วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที!สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี$วัด ซึ!งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี!ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี!ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า / แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี!ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี!ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า / แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี!ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี!ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี$วัด โดยหาก tracking error ตํ!า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี$วัด กองทุนรวมที!มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี!ยห่างจากดัชนีชี$วัดมากขึ$น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี$โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ!งคํานวณจากดอกเบี$ยที!จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที!จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี$ คํานวณจากค่าเฉลี!ยถ่วงนํ$าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี$แต่ละตัวที!กองทุนมีการลงทุน และเนื!อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี$ที!มีนโยบายถือครองตราสารหนี$จนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที!ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
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