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0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1. กองทุนมีนโยบายนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery FundMirae Asset Korea Equity Fund เพียงกองทุนเดียว ซึง่ กองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศเกาหลี หรือทําธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุน
ในหรือ มีไ ว้ซ่ึงหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ที่จ ด
ทะเบียนในลักเซมเบอร์ก โดยในเบือ้ งต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลีย่ นเป็ นสกุลเงิน
อื่นได้ บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงสกุลเงินซือ้ ขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม
2. ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัท
จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งเป็ นต้น อย่างไรก็ตามหาก
ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทําให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
ทัง้ นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
(structured note) รวมถึงตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (issue/issuer) ตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้
(non-investment grade) และตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของ
บริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (“กองทุนหลัก”)
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนหลักไปลงทุน 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 ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

-

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management)
โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
กองทุ น มีแ นวทางการบริห ารจัด การเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัช นี ม าตรฐาน กองทุ น จึงมี
ความเสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การ
กองทุน อาจทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ท่กี องทุนจะลงทุน (Security selection
risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ท่ลี งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุน้ อื่นๆไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
กองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้กองทุนรวมนี้มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมี
กําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุน ในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับ
ความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
เนื่ องจากกองทุ น นี้ เป็ น กองทุ น ที่เน้ น ลงทุ น ในกองทุ น ต่ างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคา
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
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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 )
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้ องกันความเสีย่ 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

Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae
Asset Korea Equity Fund (Class I)

CPAM KOEQ
เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
Mirae Asset Global Discovery Fund

%ของ
NAV
97.33

บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
2.67
(มหาชน)
หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Samsung Electronics Co., Ltd.

8.8

SK hynix Inc

8.3

KB Financial Group Inc.

3.2

POSCO

3.0

Samsung SDI Co., Ltd

2.7

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 2.14

1.50

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี KOSPI Index ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ของกองทุนหลักโดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -27.94%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 15.15% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 8.98% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Asia Pacific Ex Japan
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

3ปี

Percentile

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-23.66% -13.69%

95

-13.92%

75

-23.72%

95

-4.27%

95

-5.07%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
ควาผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

-21.07% -12.59%
18.51% 24.41%
18.21% 23.25%

95
95
95

-13.44%
19.62%
18.35%

75
95
75

-21.13%
18.51%
18.21%

75
95
75

-0.45%
15.02%
14.89%

95
75
75

-1.51%
15.15%
16.39%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก
Calendar Year Performance

Cumulative Performance
กองทุน

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตัง้ แต่จดั ตัง้

ผลตอบแทนกองทุนหลัก

-19.7

-10.8

-15.8

-18.5

-2.9

-10.7

48.9

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั

-18.8

-10.0

-16.5

-17.9

8.8

-3.2

50.2

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
ไม่กาํ หนด
1,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 14.81 ล้านบาท)

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กองทุน (ปั จจุบนั T+6 คือ
6 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB
/ KBANK / BAY / TMB / BBL / LHBANK / KK / TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 มิถุนายน 2557
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
PTR
0.0169
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
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
30
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่ า SD สูง แสดงว่ากองทุ น รวมมีค วามผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัต ราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง
กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจ
ได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความ
เสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสีย่ งทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสีย่ งบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสีย่ งเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของประเทศมาเลเซีย ทีม่ กี ารลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียน
ในประเทศในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละ
ประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้
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ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ 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 ่าํ ดังนัน้ กองทุน
รวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ
เบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลด
น้อยลง เป็ นต้น
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
ข้อมูลกองทุนหลัก : Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund
ชื่อกองทุน
: Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (Class I)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาํ หนด
วันจัดตัง้ กองทุน : 22 กรกฎาคม 2551
จดทะเบียนในประเทศ : ลักเซมเบิรก์
สกุลเงินของกองทุน : US dollars
วันทําการซือ้ ขาย : ทุกวันทําการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิรก์
บริษทั จัดการ
: Mirae Asset Global Investments Co Ltd.
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ : Citibank International plc. (Luxembourg branch)
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และตราสารทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน ทีเ่ ป็ นของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศ
เกาหลี หรือทําธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี กองทุนอาจลงทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
การจ่ายเงินปั นผล : ไม่มี
Benchmark : KOSPI Index
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กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้

31 มีนาคม 2562

กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้
CPAM Korea Equity Fund
31 มีนาคม 2562

ข้อมูลกองทุน

นโยบายการลงทุน

ชื่อย่อ

CPAM KOEQ

่ ง
ระดับความเสีย

6 (เสี่ยงสูง)

Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน

Fund เพี ยงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนใน

ประเภท Feeder Fund

ตราสารทุน และ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่จดทะเบียนในประเทศเกาหลี หรือทํา

17 มิถุนายน 2557

ธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี

วันที่จดทะเบียนกองทุน

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
การป้องกันความเสี่ยงจาก

ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน

อัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนมีนโยบายนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

ทั้ ง นี้ กองทุ น จะลงทุ น ในหรือ มี ไว้ ซ่ึ ง หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น Mirae Asset
Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ที่ จดทะเบียน
ในลักแซมเบอร์ก โดยในเบื้องต้นนี้ก องทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท

แต่ ต่ อ ไปอาจเปลี่ ย นเป็ น สกุ ล เงิ น อื่ น ได้ บริ ษั ท จั ด การจึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ ในการ

จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 15.27 ล้านบาท

เปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม

ปัจจุบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย

7.8755 บาท

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงด้านตลาด
2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)

4. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

้ ขายล่วงหน้า
5. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซือ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

้ คืน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่

Asia Pacific Ex Japan

(มหาชน)

หน่วยลงทุน
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………

แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*

รวม ณ จุดขาย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.605%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.032%)

……………………………………………………………………………………

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบัน 0.321%)

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

ไม่เกิน 2.88% (ปัจจุบัน 0.09%)

้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.26%)

วันทําการซื้อ

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ

5,000 บาท

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย

ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นตํา่

ไม่กําหนด

รับเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/
SCB/ KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/
KK/ TBANK

……………………………………………………………………………………

*ข้อมูล 1 มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้

31 มีนาคม 2562

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
Mirae Asset Global Discovery Fund
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) –

1. Unit Trust Foreign Equity-

เงินฝากออมทรัพย์

US Dollar 95.01%
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 4.99%

% ของ NAV
95.01
4.99

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th

ผลการดําเนินงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
Source: The Stock Exchange of Thailand as of 31 มีนาคม 2562
ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
ตั้งแต่จด
ั ตั้งกองทุน1
-21.89
-3.51
-4.85

3 เดือน
-0.16

6 เดือน
-13.83

Benchmark (%)

0.57

-12.09

-16.68

-0.84

-1.31

Information Ratio2

-0.39

-0.46

-0.69

-0.34

-0.44

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

12.52

18.42

16.97

14.33

14.97

KOEQ (%)

% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีข้น
ึ ไป

1

่ เทียบกับความเสี่ยง
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : KOSPI Index (THB) 100.00% (Source: Bloomberg as of 31 มีนาคม 2562)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•
•

•
•
•
•

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
การลงทุ นในหน่ วยลงทุ น มิใช่การฝากเงิน และมีค วามเสี่ยงของการลงทุน ผู้ล งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ท่บ
ี ริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th
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Investment Policy

Fund Features
Fund Name (short)

CPAM KOEQ

The fund has a policy to invest only in the investment units of the

Risk Level

6 (High Risk)

Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund

Fund Type

Feeder Fund, Equity Fund

(master fund). The master fund has a policy to invest in equity

Inception Date

17 Jun 2014

instruments and related to equity instruments registered in Korea or

Foreign Investment Policy Yes

doing business mainly in Korea.

Foreign exchange rate

According to the discretion of fund

The fund will invest in or hold investment units of Mirae Asset Global

Policy

manager

Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund registered in

Registered fund size

1,000 MTHB

Luxembourg. In this initial stage, the fund will invest in US dollars but

Net Asset Value

15.27 MTHB

may later change to another currency. The management company

Net Asset Value Per Unit

7.8755 THB

therefore reserves the right to change the currency traded in the

Risk Involve

1. Market Risk

master fund as appropriate.

2. Country Risk

……………………………………………………………………………………

3. Liquidity Risk
4. Currency Risk

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*

5. Derivatives Risk

Front-end fee

Not more than 2.14% (Currently 1.50%)

Dividend Policy

None

Back-end fee

Not more than 1.07 (Currently Waived)

Trustee

Standard Chartered Bank (Thai) PLC.

Switching Fee

According to the conditions of sale and

Registrar

Principal Asset Management Co., LTD.

AIMC Category

Asia Pacific Ex Japan

redemption of investment units
*Fee included VAT.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Purchase/ Redemption

Fund Fee (% of NAV)*

Subscription Period

Every business day from bank business

Management Fee

hours to 3.30 pm

Trustee Fee

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

Minimum Subscription

5,000 THB

Registrar Fee

Not more than 0.75% p.a. (Currently 0.321%)

Redemption Period

Every business day from bank business

Other Expense

Not more than 2.88% p.a. (Currently 0.09%)

hours to 3.00 pm

Total Expense(TER) Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.26%)
*as of 1 Jun 17 - 31 May 18., Fee included VAT.

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

……………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………

CPAM Korea Equity Fund

31 March 2019

Top 5 Holding

Asset Allocation

Securities

1. Unit Trust Foreign EquityUS Dollar 95.01%
2. Savings account Bank – Invest 4.99%

Mirae Asset Global Discovery Fund
Savings account Bank - Invest : STANDARD
CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY
LIMITED

% of NAV

95.01
4.99

Remark : Data as of 31 March 2019. The investors can verify daily asset value
at www.principal.th

Fund Performance VS Benchmark

*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
source: The Stock Exchange of Thailand as of 31 March 2019

Fund Performance
3M

6M

1Y1

3Y1

Since Inception1

KOEQ (%)

-0.16

-13.83

-21.89

-3.51

-4.85

Benchmark (%)

0.57

-12.09

-16.68

-0.84

-1.31

Information Ratio2

-0.39

-0.46

-0.69

-0.34

-0.44

Standard Deviation (%)

12.52

18.42

16.97

14.33

14.97

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 : KOSPI Index (THB) 100.00% (source: Bloomberg as of 31 March 2019)
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
1

•
•
•
•
•
•

Master fund has highly concentrated investment in Korea. 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.
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

ข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund)

ข้อมูล Master Fund (Mirae Asset Global Discovery Fund – Mirae Asset Korea Equity Fund) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

