ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ตํา่

กองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ ควิ ตี้
CIMB-Principal Global Infrastructure Equity Fund
(CIMB-PRINCIPAL GIF)
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
มี

ข้อมูลกองทุน
ประเภทโครงการ

ระดับความเสี่ยง: 6
การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุน

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุน
กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่ วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund
9 กุมภาพันธ์ 2559
3,000 ล้านบาท
1,836.47 ล้านบาท
12.9248 บาท

วันที่จดทะเบียนกองทุน
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการปัจจุบนั
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ /หน่ วย
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุน
หลัก) ซึง่ จะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลัก
บริหารโดย Lazard Asset Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศ
ไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตรา
สารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุรมิ สิทธิ ์ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทัวโลกที
่
่
Listed หรือ Traded ใน regulated markets นอกจากนี้ เพื่อที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม หรือ โครงการจัด การลงทุ น (Collective
Investment Scheme (CIS) อื่น ซึง่ รวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
ผ่า นการลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริษัท ที่ทํา ธุ ร กิจ เกี่ย วกับ โครงสร้า งพื้น ฐานทัว่ โลก (Global
Infrastructure Sector) และกองทุนหลักยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บางขณะ กองทุนจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริษทั จัดการจะส่งคําสังซื
่ อ้ ขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ เพื่อซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสีย่ งจากธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
2. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการบริหารกองทุน
ต่างประเทศ
3. ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
6. ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
4. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะ
ตลาด
นโยบายจ่ายเงิ นปันผล
ไม่มี
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน)
นายทะเบียน
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้
Global Equity
เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวม
ณ จุดขาย
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่ วยลงทุน
วันทําการซื้อ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป
วันทําการขายคืน
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขาย
ยอดคงเหลือขัน้ ตํ่า
รับเงิ นค่าขายคืน

สูง

ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
5,000 บาท
5,000 บาท
ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
ไม่กาํ หนด
ไม่กาํ หนด
ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV (ปจั จุบนั T+6)
เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB /
BBL/LHBANK/ KK/ TBANK

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 97.72%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 2.28%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA

97.72

บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

2.28

หมายเหตุ : เป็ นข้อ มูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้ท ี่
www.cimb-principal.co.th

ผลการดําเนิ นงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
Source: The Stock Exchange of Thailand as of 28 February 2019

ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง
3.65
1.87
0.54

2.43
3.40
-0.16

8.44
16.05
-0.64

7.63
6.61
0.12

ตังแต่จดั ตั1ง
กองทุน
8.76
7.36
0.12

9.55

10.84

10.48

9.29

9.96

3 เดือน 6 เดือน
GIF (%)
Benchmark (%)*
Information Ratio2
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (%)
1

1ปี 1

3ปี 1

% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตัง้ มาแล้ว 1 ปีขน้ึ ไป
Information Ratio: แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทน
เมือ่ เทียบกับความเสีย่ ง
*เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้: FDCICUHN Index 100.00% (Source: Bloomberg as of 28 February 2019)
ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่ วยลงทุน)*
ไม่เกิน 1.61% (ปจั จุบนั 1.50%)
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน
*ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้
แล้ว

ค่าธรรมเนี ยมขาย
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)*
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 1.61% (ปจั จุบนั 1.6052%)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11% (ปจั จุบนั 0.0321%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.54% (ปจั จุบนั 0.3210%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 3.09% (ปจั จุบนั 0.0547%)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ไม่เกิน 5.35% (ปจั จุบนั 2.0130%)
*ข้อมูล 1 ก.พ. 60- 31 ม.ค. 61; ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

•
•
•
•
•
•

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอังกฤษ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรกก็ได้ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อ
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จดั ทําขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นการทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซือ้ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุน
ประเภทต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาํ ปรึกษาหรือคําแนะนําเกีย่ วกับการทําธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารนี้แต่อย่างใด

ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมรับหนังสือชีช้ วน โครงการ และข้อผูกพันได้ทบ่ี ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี โทร 0-2686-9595 ตัง้ แต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.cimb-principal.co.th

Date 28 February 2019

CIMB-Principal Global Infrastructure Equity Fund Low
(CIMB-PRINCIPAL GIF)
Foreign Investment Policy
Yes

Fund features
Fund Type
Inception Date
Capital fund size
Current Net Asset Value

Equity Fund, Feeder Fund
9 February 2016
3,000 MTHB
1,836.47 MTHB

Net Asset Value Per Unit

12.9248 THB

Investment policy
The fund has a policy to invest in Lazard Global Listed Infrastructure
Equity Fund (master fund) which will result in net exposure in CIS units of
such fund on average in the fiscal year is not less than 80% of the net
asset value of the fund (feeder fund). The master fund is managed by
Lazard Asset Management Limited registered under the laws of Ireland
and under UCITS. The master fund focuses on investing in equity and
equities equivalent instruments (ordinary shares, preferred shares and
deposit receipts) of the global infrastructure business listed or traded in
regulated markets. In addition, in order to achieve investment objectives,
the master fund may invest in the mutual funds or other collective
investment scheme (CIS) which includes the ETF in accordance with the
fund's investment policy through investment in equity instruments of
companies that do business on the global infrastructure sector and the
master fund also has a policy to prevent risks from exchange rates for
some time. The master fund registered in Ireland. The management
company will send the trading order of the master fund to Ireland to buy
and sell investment units of the master fund. The management company
reserves the right to change the order delivery from Ireland to other
countries by taking into account and protect the interests of unitholders
and the appropriateness in practice which shall be deemed that the
unitholders have been informed and have given consent.
Related Risk
1. Business Risk
2. Management Style Risk
3. Liquidity Risk
Dividend Policy
Trustee
Registrar
AIMC Category

4. Economic Investment and Business Risk
5. Foreign Exchange Risk
6. Derivatives Risk
None
Standard Chartered Bank (Thai) PLC.
CIMB-Principal Asset Management Company
Limited
Global Equity

High
Risk Level : 6
FX Hedging Policy
According to the discretion
of fund manager

Asset Allocation

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 97.72%
2. Savings account Bank – Invest 2.28%

Top 5 Holdings
Securities

% of NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : LAZARD ASSET MANAGEMENT

97.72

Savings account Bank - Invest : STANDARD CHARTERED BANK (THAI)
PCL

2.28

Remark : Data as of 28 February 2019.
The investors can verify daily asset value at www.cimb-principal.co.th

Fund Performance VS Benchmark

*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Source: Bloomberg as of 28 February 2019

GIF (%)
Benchmark (%)*
Information Ratio2
Standard Deviation (%)

1

3M
3.65
1.87
0.54
9.55

Fund Performance
6M 1Y1
3Y1 Since Inception1
2.43 8.44 7.63
8.76
3.40 16.05 6.61
7.36
-0.16 -0.64 0.12
0.12
10.84 10.48 9.29
9.96

The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
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 : FDCICUHN Index 100.00% (source: Bloomberg as of 28 February 2019)
Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.

Date 28 February 2019
Purchase / Redemption
Subscription Period

Every business day from bank business
hours to 3.30 pm
Minimum Subscription
5,000 THB
Redemption Period
Every business day from bank business
hours to 3.00 pm
Minimum Redemption
Not defined
Minimum Balance
Not defined
Redemption Policy
Within 5 business days from NAV calculation
date (Currently T+6) CIMBT / SCB / KBANK
/ BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK
Fees Charged to Unitholder (% of NAV/Unit)*
Not more than 1.61% (Currently 1.50%)
Front-end fee
Not more than 1.07% (Waived)
Back-end fee
Switching Fee
According to the conditions of sale and
redemption of investment units
*fee included VAT.
Fees Charged to the Fund (% p.a. of NAV)*
Management Fee
Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.6052%)
Trustee Fee
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.0321%)
Registrar Fee
Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.3210%)
Other Expense
Not more than 3.09% p.a. (Currently 0.0547%)
Total Expense (TER)
Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.0130%)
*as of 1 Feb 17- 31 Jan 18., fee included VAT.

• Master fund has highly concentrated investment in England. So, investors have to diversify investment for their portfolios
• 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.
CIMB-Principal Asset Management Company Limited
44 CIMB THAI Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.cimb-principal.co.th

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)

ข้อมูล Master Fund (Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc USD Hedged Share Class) ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ข้อมูลเปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ ควิ ตี้
CIMB-Principal Global Infrastructure Equity Fund
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิ เพิ ล จํากัด
CIMB-PRINCIPAL GIF
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ซึง่ จะส่งผลให้กองทุนมี
net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักบริหารโดย Lazard Asset Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของ
ประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารทีเ่ ทียบเท่าตราสารทุน (หุน้ สามัญ,
หุน้ บุรมิ สิทธิ ์ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานทัวโลกที
่
่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets
นอกจากนี้ เพื่อทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน
(Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึง่ รวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ผ่านการ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีท่ ําธุรกิจเกีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานทัวโลก
่
(Global Infrastructure Sector) และกองทุนหลัก
ยังมีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นบางขณะ กองทุนจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริษทั จัดการจะส่งคํา
สังซื
่ อ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ เพื่อซือ้ ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลัก ทัง้ นี้บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นการส่งคําสังซื
่ อ้ ขาย จากประเทศไอร์แลนด์ เป็ นประเทศอื่น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดาํ เนินการแล้ว
ทัง้ นี้ ในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลีย่ นเป็ นสกุลเงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น
โดยรวม และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ในส่วนทีเ่ หลือจากการลงทุน บริษทั จัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่ หนึ้กง่ึ ทุน และ/
หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมทัง้ อาจมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์อ่นื หรือทรัพย์สนิ อื่น และ/
หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย หรือทําให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
เทียบเคียงกับกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
- เหมาะสําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและ
ยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดาทีต่ อ้ งการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทน ในจํานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษา เงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอังกฤษ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดย
พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปจั จัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้
อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอืน่
- กองทุนและ/หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้กองทุนรวมนี้มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอืน่ ทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาํ ไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู
กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความ
ั ยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจ
เสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปจจั
ทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทก่ี องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่ มีโอกาสที่
หลักทรัพย์ทล่ี งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยภาย
ภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นของราคาหลักทรัพย์ท่ี
ั ยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปจจั
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

5-10%

<5%
ตํ่า

10-15%

15-25%

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี)
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

CIMB-PRINCIPAL GIF

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

LAZARD GLOB LIST IN EQ-USDIA

97.95

Terna

8.50

บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)

2.05

Snam Rete Gas

8.30

National Grid

8.00

Atlantia

7.10

SES

6.30

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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ค่าธรรมเนี ยม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกินร้อยละ 1.61

1.50

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :

เปรียบเทียบกับ FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลักโดยอัตรา
ผลตอบแทนข้างต้นจะปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -12.03%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 10.07% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 10.2% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

-6.08%

25

6.75%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
-1.68%
-1.86%
5
-3.89%
5
-1.68%
ควาผันผวนของกองทุน
11.32%
13.24%
25
11.48%
25
11.32%
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั
10.62%
12.81%
25
10.76%
5
10.62%
ั
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจจุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
Calendar
ผลตอบแทนที
ม่ อี ายุYear
เกินหนึPerformance
่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

5
25
5

5.22%
10.07%
8.88%

กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-6.07%

-4.00%

25

-5.41%

5

1ปี
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8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Cumulative Performance (%)

กองทุน

YTD

3 เดือน

1ปี

3ปี

5ปี

ตัง้ แต่จดั ตัง้

ผลตอบแทนกองทุนหลัก -0.80
-0.50
-2.50
9.20
11.70
12.30
ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
3.30
1.40
0.90
9.00
9.80
9.30
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
เป็ นวันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการ
ของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทํา
การทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระ
ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
(ถ้ามี))

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ไม่จ่าย
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
9 กุมภาพันธ์ 2559
ไม่กาํ หนด
3,000 ล้านบาท
(ปจั จุบนั 1,772.33 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกําหนดให้ทุกวันทําการเป็ นวันทําการซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื
หน่วยสามารถทํารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
บริษทั จัดการกําหนดให้ทุกวันทําการเป็ นวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื
หน่วยสามารถทํารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือ T+6 คือ
6 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน (ปจั จุบนั T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2559
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2559
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 19 พฤษภาคม 2559
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
0.0454
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แต่งตัง้
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ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-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.cimb-principal.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th

-

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิ น รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงิ นฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงิ นลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั ิ จดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปจั จัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจั จัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง
กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจ
ได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความ
เสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้องกันความเสีย่ งทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้องกันความเสีย่ งบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- อาจป้องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสีย่ งเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงจากธุรกิ จโครงสร้างพืน้ ฐาน (Business Risk)
กองทุนอาจมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนทีล่ งทุนในอุตสาหกรรมทัวไป
่ หลักทรัพย์ของธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานนี้อาจแปรผัน
ตามสภาพเศรษฐกิจ, การเมือง หรือกฎเกณฑ์ทม่ี ผี ลต่อธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานเหล่านี้ การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เหล่านี้อาจได้รบั
ผลกระทบจากปจั จัยอื่นๆ อาทิ ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ , การแข่งขันในตลาด, กฎระเบียบ ฯลฯ
ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการบริหารกองทุนแบบ (Management Style Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนจะเป็ นผูค้ ดั เลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน โดยการกระจายการลงทุนอาจไม่ได้สอดคล้องกับ Index ดังนัน้ ผลการดําเนินงาน
อาจเบีย่ งเบนและไม่ได้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน (Benchmark) ได้
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในบางบริษทั ทีม่ ปี ริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่ํา โดยเฉพาะบริษทั ทีม่ มี ูลค่าตามราคาตลาดขนาดเล็ก ดังนัน้
จึงอาจถูกขายในราคาทีต่ ่ํากว่าราคาตลาดในปจั จุบนั หรือทยอยขายได้ในจํานวนทีเ่ ล็กน้อย และอาจใช้เวลายาวนานกว่าปกติ
ความเสี่ยงที่เกิ ดจาภาวะเศรษฐกิ จโลก และภาวะตลาด (Economic Investment and Business Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในอัตราแลกเปลีย่ น และหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ขายในตลาดหุน้ ทัวโลก
่
ทัง้ ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ หรือกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว และบางประเทศทีม่ รี ะบบการปกครองทีเ่ คร่งครัด ความเสีย่ งดังกล่าวครอบคลุมถึงดุลการค้า และความไม่สมดุลย์ทางการค้า
และนโยบายทางเศรษฐกิจที่เกีย่ วเนื่อง, ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ, กฎเกณฑ์การเพิกถอนการลงทุน,
นโยบายภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับการโอนกิจการเป็ นของรัฐ, ข้อจํากัดทางการเมือง ซึง่ รวมถึงการเวนคืนภาคอสังหาริมทรัพย์, ความเสีย่ งที่
สูงขึน้ จากการทีท่ รัพย์สนิ อาจถูกโอนเป็ นของชาติ หรือเวนคืน หรือการถูกเรียกเก็บภาษีสาํ หรับผูม้ รี ายได้สงู (Confiscatory taxation),
ความไม่มนคงของเศรษฐกิ
ั่
จหรือการเมือง ปจั จัยเหล่านี้อาจทําให้ราคาของหลักทรัพย์ผนั ผวน และขาดสภาพคล่องได้ และส่งผลกระทบ
ต่อกําไรและผลการดําเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ ความแตกต่างของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ทัง้ ในแง่ของการเติบโตของ GDP,
อัตราเงินเฟ้อ, ค่าเงินอ่อนค่า ฯลฯ อีกทัง้ เศรษฐกิจนัน้ พึง่ พาการค้าข้ามประเทศจึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า, การ
ควบคุมปริมาณการหมุนเวียนของสกุลเงิน, มาตรการกีดกันทางการค้า และเศรษฐกิจในบางประเทศอาจพึง่ พาบางอุตสาหกรรม จึงอาจ
ทําให้ระดับหนี้สงู กว่าประเทศอื่น
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ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)
ความเสีย่ งจากการผันผวนอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทีม่ สี กุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงิน
ทีร่ ะดมทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นในช่วงเวลา
นัน้ ๆ ด้วย และรายรับหรือกําไรที่ได้รบั อาจอยู่ในรูปสกุลเงินต่างๆ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ในกรณีท่อี ตั ราแลกเปลีย่ นมีความผันผวน ก็จะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ ขณะทีก่ องทุนต้องชําระเงินทีล่ งทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนเป็ น Base currency ดังนัน้
กระแสเงินลงทุน, ความเคลื่อนไหวของราคาตลาด ดังนัน้ กองทุนจึงอาจได้รบั ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนได้ในกรณีทก่ี องทุนใช้การ hedging และการทําธุรกรรม อื่น ๆ เพื่อลด ความเสีย่ ง จากการ
เพิม่ ขึน้ อัตราดอกเบี้ย ก็อาจ ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง อันเกิดจากค่าใช้จ่าย และความสามารถในการคาดการณ์
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ของผูจ้ ดั การกองทุน
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้องกัน
ความเสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรง
ข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลด
ความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
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
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด
เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุน
รวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ
เบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่สูง ดังน้ัน โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลด
น้อยลง เป็ นต้น
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อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุน คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (USD Hedge)
ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ : ไม่กาํ หนดอายุโครงการ
วันจัดตัง้ กองทุน : 27 กุมภาพันธ์ 2555
จดทะเบียนประเทศ : ประเทศไอร์แลนด์
สกุลเงิ นของกองทุน : USD
วันทําการซื้อขาย : ทุกวันทําการของธนาคารในไอร์แลนด์ หรือตามทีผ่ จู้ ดั การกองทุนและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลง
บริษทั จัดการ : Lazard Asset Management Limited
Trustee : BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
การจ่ายเงิ นปันผล : มี
นโยบายการลงทุน :
นโยบายการลงทุน กองทุ นเน้ น ลงทุน ในตราสารทุ น และตราสารที่เ ทีย บเท่า ตราสารทุน (หุ้นสามัญ, หุ้นบุ ริม สิท ธิ ์ และ
Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานทัวโลกที
่
่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets นอกจากนี้ เพื่อทีจ่ ะ
บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ น กองทุ น อาจลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม หรือ โครงการจัด การลงทุ น (Collective
Investment Scheme (CIS) อื่น ซึง่ รวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน สัดส่วนการลงทุนทัง้ หมด
ของกองทุนในโครงการจัดการลงทุนจะต้องไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทแ่ี ปลงสภาพได้ และในหน่วยลงทุนของกองทุนปิ ดทีม่ ขี อบเขตการลงทุนทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน อาจมีการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (กลุ่มประเทศเกิด
ใหม่ทอ่ี ยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets) มากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ในกรณีทต่ี ลาดการลงทุนมีโอกาสทีเ่ อือ้ ต่อ
การลงทุนและมีขอบเขตการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน อีกทัง้ สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์จด
ทะเบียน หรือหลักทรัพย์ทม่ี กี ารซือ้ ขายผ่านตลาดหุน้ รัสเซีย จะต้องไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ตลอดทุกช่วงการลงทุน
และจํากัดเฉพาะหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียน หรือซือ้ ขายผ่าน Moscow Exchange เท่านัน้
แม้ว่ากองทุนได้ลงทุนนโยบายการลงทุนดังทีก่ ล่าวในเบือ้ งต้นแล้ว ผูจ้ ดั การกองทุนสามารถเพิม่ ความยืดหยุ่นแก่กองทุนโดยการ
จัดสรรการลงทุนเข้าถือครองเงินสดในบางสถานการณ์ หรือเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี สี ภาพคล่องเทียบเคียงกับเงินสด อาทิ
ตราสารหนี้ระยะสัน้ (ตราสารหนี้ระยะสัน้ ทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือในระดับน่ าลงทุน ทีอ่ อกโดยองค์กรต่างๆ) และตราสารตลาด
เงิน (ตั ๋วเงินคลังระยะสัน้ และกลาง และตั ๋วเงินคลังทีม่ ลี กั ษณะของผลตอบแทนคงที่ และลอยตัว, บัตรเงินฝาก, ตั ๋วแลกเงินที่
ธนาคารรับรอง
กองทุนอาจลงทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio
Management และอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging)
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
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