กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล คอมมอดิตี้
Principal Global Commodities Fund
PRINCIPAL GCF
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก)
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
- กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี มีนโยบายที่จะนํ าเงินส่วนใหญ่ ที่ได้จากการจําหน่ ายหน่ วยลงทุนไปลงทุนใน
หน่ วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) อาทิ กองทุน Merrill Lynch MLCX Commodity
Enhanced Beta Fund ที่มนี โยบายหลักในการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนทีม่ ีการดําเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อ
สร้างผลการดําเนินงานของกองทุนให้มีมูลค่าใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ Merrill Lynch
Commodity Index eXtra 03 (MLCX03 Index) โดยกองทุ น Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund
เป็ น กองทุ น ย่อ ยภายใต้การจัดการของ กองทุ น Merrill Lynch Investment Solutions, Luxembourg ซึ่ง มีโครงสร้างการ
ลงทุนแบบ Umbrella Structure ที่มีเงินทุนผันแปร ทัง้ นี้ Merrill Lynch Investment Solutions ได้รบั อนุ ญาตให้จดั ตัง้ ขึ้น
โดย Luxembourg regulator - Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ประเภท UCITS ซึ่ ง เป็ นไป
ต าม กฎ เกณ ฑ์ ล่ าสุ ดข อ ง The European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) Regulations 2010 กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Merrill Lynch International (MLI) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ทีถ่ ือหุ้นทัง้ หมดโดย Bank of America Corporation นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจ
พิจ ารณาลงทุ น ในหน่ ว ย private equity ตามประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ ห รือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน บริษทั จัดการยังอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสีย่ งจากการลงทุนด้วย
- ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าวนัน้ ไม่เหมาะสมอีก
ต่อไป หรือไม่สามารถลงทุนในกองทุนดังกล่าวต่อไปได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินําเงินไปลงทุ น ในหน่ วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศอื่นที่มนี โยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เฉพาะกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อ
เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ นหลัก และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ โดยไม่ถือว่าลงทุนผิด
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการประกันความเสีย่ งในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงอื่นใดทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสม และสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
- รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนหลัก Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund
Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund เป็ นกองทุนย่อยภายใต้ Merrill Lynch Investment Solutions ซึ่งมี
โครงสร้างการลงทุนแบบ Umbrella Structure ทีม่ ีเงินทุนผันแปร ทัง้ นี้ Merrill Lynch Investment Solutions ได้รบั อนุ ญาตให้
จัด ตั ้ง ขึ้ น โดย Luxembourg regulator - Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ประเภท UCITS ซึ่ ง
เป็ น ไป ต าม ก ฎ เก ณ ฑ์ ข อ ง The European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable
Securities) Regulations ประกาศล่าสุดในปี 2010
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
- ลงทุนในหน่วยลงทุน Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund (กองทุนหลัก) เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

เหมาะสําหรับเงินลงทุนทีม่ รี ะยะยาว และมุ่งหวังทีจ่ ะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ รวมทัง้ ต้องการผลการดําเนินงาน
ของกองทุนทีม่ มี ูลค่าใกล้เคียงหรือเช่นเดียวกับผลตอบแทนจากการ ลงทุนในดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Index) ใน
ต่างประเทศ
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุนและ
ทําให้ขาดทุนได้
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีหากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความเสีย่ ง ทําให้กองทุนรวมนี้มีความ
เสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้
สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ ูจ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคา
หลักทรัพย์ทกี่ องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนซึ่งอิงกับดัชนี MLCX03 Total Return Index จากการเข้าทําสัญญา Swap ดังนัน้ กองทุน
หลักจึงมีความเสีย่ งทีม่ อี ยู่กับการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไป
่
ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
กองทุนนี้มคี วามเสีย่ งสูงและซับซ้อน ผูล้ งทุนควรขอคําแนะนํ าเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจลงทุน
คําเตือน ความเสีย่ งสูง กองทุนนี้มคี วามเสีย่ งสูงกว่ากองทุนทัวไป
่
กองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนทีม่ คี วามต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถ
ยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้มากกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
ผูล้ งทุนควรขอคําแนะนําเพิม่ เติมจากบริษทั จัดการก่อนทําการลงทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)

4

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Principal Global Commodities Fund

Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch
MLCX Commodity Enhanced Beta Fund

91.39

สินทรัพย์อ่นื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

3.25

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Energy

32.48

Grains and Oilseeds

20.88

Base Metals

19.98

Precious Metals

13.88

Soft Commodities

6.50

Livestock

6.29

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
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ค่าธรรมเนี ยม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.21%

1.07%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.14%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ดัชนี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุลเงินบาทประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกัน
ความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณร้อยละ 50

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ –38.21%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 13.85% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 5.40% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Broad Composite
Commodities index
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

10ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-3.33% 11.20%

5

18.45%

5

-3.32%

5

-3.03%

5

1.05%

5

-4.82%

5

-2.80%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั

-3.23% 10.60%

5

14.73%

5

-3.23%

5

-2.55%

5

1.13%

5

-4.08%

5

-0.37%

ความผันผวนของกองทุน

20.33% 13.03%

95

12.77%

95

20.33%

95

16.47%

95

13.85%

95

13.83%

95

18.48%

ความผันผวนของตัวชี้วดั

20.90% 14.16%

95

13.24%

95

20.90%

95

16.06%

95

14.06%

95

15.84%

95

20.43%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

ข้อมูลจาก fund factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

พิจารณาจ่าย 1 ครัง้ ต่อปี ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

บริษทั จัดการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจาก
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน เมื่อกองทุนมีกําไรสะสมจนถึง
งวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลนัน้ หรือมีการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดําเนินงานในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลนัน้ (Realized Gain และ/หรือ
Unrealized Gain) โดยจะจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 1 ครัง้ และไม่ต่าํ กว่า 30%
จากการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั น
ผลนัน้ หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกําไรสะสมเมื่อกองทุนมีกําไรสะสมจนถึงงวด
บัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี้ตามทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีดงั ต่อไปนี้
- เงินปั นผลต่อหน่วยทีบ่ ริษทั จัดการคํานวณได้มีค่าตํ่ากว่า 0.10 บาทหรือ
- เมื่อนําเงินปั นผลต่อหน่วยลงทุนทีจ่ ะจ่ายในงวดบัญชีนัน้ มาหักจากมูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วันสิน้ งวดบัญชีนนั ้ แล้วมีผลทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังหักเงิน
ปั นผลต่อหน่วย มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
2 กุมภาพันธ์ 2550
ไม่กําหนด
3,000 ล้านบาท (41.89 ล้านบาท)

(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท*
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : ไม่กําหนด
*การปรับขัน้ ตํา่ การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+3, คืนเงิน T+4 ธนาคาร CIMBT
เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/
TBANK เวลา 13.00 น.)
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 16 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 16 กันยายน 2558
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
0.0479

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
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
ได้ที่ www.principal.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ น (Exchange rate risk)
การลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศทีม่ สี กุลเงินแตกต่างจากสกุลเงินทีผ่ ลู้ งทุนใช้อยู่หรือใช้ในการลงทุนเริม่ แรก อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนจะขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานัน้ ๆด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนสามารถทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนทีล่ งทุนเริม่ แรก ซึ่งอาจมีผลให้ตวั เลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวนได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)
ในบางขณะอาจมีเหตุจําเป็ นทําให้การขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนทีไ่ ปลงทุนในต่างประเทศหยุดชะงัก ทําให้ไม่สามารถทําการขายคืน
หน่วยลงทุนในต่างประเทศเกิดขึน้ ได้ในทุกขณะ
ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่ างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk)
การลงทุนในต่างประเทศจะผูกพันกับปั จจัยหรือตัวแปรของความเสีย่ งทีอ่ าจแตกต่างไปจากปั จจัยหรือตัวแปรท้องถิน่ ทีผ่ ูล้ งทุนมีความคุน้ เคย
อาทิเช่น การแกว่งของอัตราแลกเปลี่ยน ปั จจัยด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับทีแ่ ตกต่างกัน ข้อจํากัดในการ
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจํากัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ เป็ นต้น อีกทัง้ วิธที ใี่ ช้ในการประเมิน
มูลค่าของหลักทรัพย์จะขึน้ อยู่กบั สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติของการลงทุนและปั จจัยทีม่ อี ยู่เฉพาะประเทศนัน้ ๆ เป็ นต้น
ความเสี่ยงจากการยกเลิ กกองทุนในต่างประเทศ (Master fund termination Risk)
กองทุนในต่างประเทศ อาจถูกทําการยกเลิกหรือควบรวมได้จากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ กองทุนอาจถูกยกเลิกหรือควบรวมตามกรณีทรี่ ะบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนนัน้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้งั แต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ ูง ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง

12

ข้อมูลกองทุนหลัก
ข้อมูลกองทุนหลัก กองทุน MLCX Commodity Enhanced Beta Fund
ชื่อ
: MLCX Commodity Enhanced Beta Fund
ประเภท
: กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ทีล่ งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
อายุโครงการ
: ไม่กําหนด
วันจัดตัง้ กองทุน : 12 กุมภาพันธ์ 2547
สกุลเงินของกองทุน : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
ซื้อขาย Dealing : เปิ ดให้ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการของกองทุนซึ่งหมายถึงวันทําการปกติของธนาคารใน
ลักเซมเบิร์ก
บริษทั จัดการลงทุน : Merrill Lynch International ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทีถ่ อื หุน้ ทัง้ หมดโดย Bank of America Corporation
Trustee
: The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี มีนโยบายทีจ่ ะนําเงินส่วนใหญ่ทไี่ ด้จากการจําหน่ ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว(Feeder Fund) อาทิ กองทุน MLCX Commodity Enhanced Beta Fund ทีม่ นี โยบาย
หลักในการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนทีม่ ีการดําเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อสร้างผลการดําเนินงานของกองทุนให้มมี ูลค่า
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ Merrill Lynch Commodity Index Extra 03 (MLCX03 Index) โดย
กองทุน MLCX Commodity Enhanced Beta Fund เป็ นกองทุนย่อยภายใต้การจัดการของ กองทุน Torrus Funds SICAV,
Luxembourg ซึ่งมีโครงสร้างการลงทุนแบบ Umbrella Structure ทีม่ เี งินทุนผันแปร ทัง้ นี้ Torrus Funds SICAV ได้รบั อนุญาตให้
จัดตัง้ ขึน้ โดย Luxembourg regulator - Co.thmission de surveillance du secteur financier (CSSF) ประเภท UCITS ซึ่งเป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์ล่าสุดของ The European Co.thmunities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
Regulations 2010 กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Merrill Lynch International (MLI) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ ทัง้ หมดโดย
Bank of America Corporation นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุนหลัก บริษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อรักษา
สภาพคล่องของกองทุน บริษทั จัดการยังอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และอาจลงทุน
ในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ยงจากการลงทุนด้วย
บริษทั จัดการอาจจัดให้มีการป้ องกันความเสีย่ งในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสีย่ งอื่นใดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
จากการลงทุนในต่างประเทศ ตามความเหมาะสม และสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงิ นลงทุน
ผูล้ งทุนอาจได้กําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี ในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักในต่างประเทศทีก่ องทุนนํ าเงินไปลงทุนไว้นนั ้ มีมูลค่าสูงขึน้ อีกทัง้ มูลค่าหน่วยลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนจะมีมูลค่า
ใกล้เคียงหรือเช่นเดียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Index) โดยตรง และเป็ นการตอบสนองผู้
ลงทุนทีต่ ้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
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