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กองทุนเปิ ดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิ ควิ ตี้
CPAM Global Small Cap Equity Fund
(ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ : CPAM GSCEQ-R)
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมหน่ วย ลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภท
ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1) กองทุนมีนโยบายนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว ซึง่ กองทุนหลัก (Master Fund) ชนิดหน่ วยลงทุน (Share
Class) I-Acc USD โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึง่
จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตัง้ ตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal
Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Origin Asset Management LLP
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนทีเ่ ปลีย่ นมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ท่ี
เกีย่ วข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษทั ทัวโลก
่
ซึง่ มีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพืน้ ฐานแล้วจะเป็ นหุน้ สามัญและหลักทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นทุน ทัง้ นี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะ
ไม่จาํ กัดอยู่แค่ หุน้ บุรมิ สิทธิ ์ ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซือ้ หุน้ ใหม่ (Rights) ยังรวมถึง
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึง่ หลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็ นหลักทรัพย์ท่ี
มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทีม่ กี ฎหมายกํากับดูแล สําหรับตลาดทีม่ ขี อ้ จํากัดของกฎหมายห้ามถือตราสาร
ทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซือ้ Participation Notes ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ leverage
ใดๆผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น
2)

บริษัทจัดการจะส่งคําสังซื
่ ้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลเงินดอลล่าสหรัฐ (USD) แต่ต่อไปอาจ
เปลี่ยนเป็ นสกุลเงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ
ส่วนทีเ่ หลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศทีม่ อี ายุไม่
เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ
บริษทั จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทัง้ นี้ ในส่วนของการลงทุ นในประเทศจะไม่ล งทุน ในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้ า แฝง
(Structured Note) รวมถึงตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (Non-Investment Grade) และตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุน
ของบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

3) ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่ 3 ก.ย. 2561 ลงทุนในกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Global Small
Cap Equity Fund ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ก.ย. 2561 เป็ นต้นไป ลงทุนในกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds - Origin
Global Smaller Companies Fund
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund (“กองทุน
หลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูง
กว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนหลักไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูล
ค่าทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ ง
ของการลงทุนในต่างประเทศได้
บุคคลธรรมดาทีต่ อ้ งการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทน ในจํานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมี

ั ยอืน่ ๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การ
ความเสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปจจั
กองทุน อาจทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทก่ี องทุนจะลงทุน (Security selection
risk) ซึง่ มีโอกาสทีห่ ลักทรัพย์ทล่ี งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุน้ อืน่ ๆไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
กองทุนและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดความเสีย่ ง ทํา
ให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอืน่ ทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนใน
จํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการ
ผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่

เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นของราคาหลักทรัพย์ท่ี
กองทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปจั จัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุน

3

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
<5%
5-10%
(SD)

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ 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)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Principal Global Investors Funds –
Global Small Cap Equity Fund

CPAM GSCEQ
เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : ORIGIN
ASSET MANAGEMENT

97.89

บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)

2.08

บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน) - USD

0.03

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

Medpace Holdings, Inc.
PRA Health Sciences, Inc.
ASR Nederland NV
Fox Factory Holding Corp.
Amedisys, Inc.

1.1
1.1
1.0
1.0
1.0

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั
จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกินร้อยละ 2.14

1.50

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
สิทธิในหน่วยลงทุน
หมายเหตุ: ข้อมูล 1 พ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61 ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดใน
ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ : MSLUAWON Index (THB) 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand as of 30
June 2018)

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน : ดัชนี MSCI All Country World Small Cap
ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลักโดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อคํานวณผลตอบแทน
เป็ นสกุลบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ – 25.00%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
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4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 12.10% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 11.24% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

ผลตอบแทนกองทุน
-19.56%
-20.45%
95
-20.80%
95
-19.61%
95
-0.10%
รวม
ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
-15.34%
-16.85%
95
-17.53%
95
-15.38%
75
1.16%
ควาผันผวนของ
14.01%
20.13%
75
15.34%
75
14.01%
75
13.58%
กองทุน
ความผันผวนของ
11.69%
17.35%
50
13.08%
50
11.69%
25
12.43%
ตัวชีว้ ดั
ั บนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจจุ
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
**เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ : MSLUAWON Index (THB) 100.00% (source: The Stock Exchange of Thailand as of 31 December 2018)

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

50

0.57%

50

2.64%

95

12.10%

95

11.05%

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

ข้อมูลจาก fund factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นทุนของโครงการ

ไม่มี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
14 พฤษภาคม 2557
ไม่กาํ หนด
4,000 ล้านบาท (ปจั จุบนั 140.88 ล้านบาท)

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน : ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
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
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนกรณี ปกติ
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันคํานวณ
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือ T+6 คือ 6 วันทําการหลังจากวันทํารายการขาย
คืน (ปจั จุบนั T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/
LHBANK / KK / TBANK
กรณี รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto-Redemption)
ไม่เกิน 12 ครัง้ ต่อปี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
รายชื่อ
วันทีเ่ ริม่ บริหารกองทุน
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 14 พฤษภาคม 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
1.4137
PTR
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ทีจ่ ด
ทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

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

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจากการ

ลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

- ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึง

ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้ผอู้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม/คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
-กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนจะเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปจั จัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจั จัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึง่ พิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลีย่ นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการ
ป้องกันความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
กองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และลงทุนในตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศทัวโลก
่
โดย บลจ.จะวิเคราะห์
ปจั จัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ยงจากข้อจํากัดในการนําเงิ นลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
กรณีทรี ฐั บาลของประเทศทีล่ งทุนไม่อนุญาตให้นําเงินออกนอกประเทศ
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ในกรณีตราสารทีล่ งทุนมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โดย กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสีย่ ง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ในกรณีไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนได้ตามราคาหรือระยะเวลาทีก่ าํ หนดโดยกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่อง
เพียงพอ เพื่อลดความเสีย่ ง
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐานโดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อลด
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเท่านัน้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือ
ต้ังแต่จดั ต้งั กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้
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ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของ
กองทุนรวมย้อนหลังเป็ 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 มากน้อย
เพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่าํ
ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ
benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การ
กองทุนได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ที่
กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ดังแสดงในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุนคือ Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund มีรายละเอียด
ต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund
Class
: I-Acc USD
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาํ หนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 1 กรกฎาคม 2010
จดทะเบียนประเทศ
: ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทําการซือ้ ขาย
: ทุกวันทําการของธนาคารในไอร์แลนด์
การจ่ายปนั ผล
: ไม่จ่าย
บริษทั จัดการ
: Principal Global Investors (Ireland) Limited
ผูบ้ ริหารเงินลงทุน
: Origin Asset Management LLP
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : BNY Mellon Trust Company(Ireland) Limited
วัตถุประสงค์การลงทุน : มุ่งแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในบริษทั ขนาดเล็กทัวโลก
่
นโยบายการลงทุน
: กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนทีเ่ ปลีย่ นมือได้ (transferable equity) และ
หลักทรัพย์ทเ่ี กี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททัวโลก
่
ซึง่ มีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพืน้ ฐานแล้วจะเป็ นหุน้ สามัญและหลักทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นทุน ทัง้ นี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะ
ไม่จาํ กัดอยู่แค่ หุน้ บุรมิ สิทธิ ์ ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซือ้ หุน้ ใหม่ (Rights) ยังรวมถึง ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึง่ หลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็ นหลักทรัพย์ทม่ี กี ารซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดทีม่ กี ฎหมายกํากับดูแล สําหรับตลาดทีม่ ขี อ้ จํากัดของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึง
ตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซือ้ Participation Notes ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
Management Fee
: 0.85%
Trustee Fee
: ไม่เกิน 0.022%
ตัวชีว้ ดั (Reference index) : MSCI All Country World Small Cap Index
Bloomberg ticker
: PGSCIUA ID
ISIN
: IE00B94VTJ31
กองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เป็ น
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (retail fund) และเป็ นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศไอร์แลนด์ ซึง่ เป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟนั ด์ (hedge fund)
รายละเอียดของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund แปลมาจากหนังสือ
ชีช้ วน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท่ี
www.principalglobalfunds.com
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กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้
CPAM Global Small Cap Equity Fund (CPAM GSCEQ)
ข้อมูลกองทุน
ประเภทโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
นโยบายการลงทุน

จํานวนเงิ นทุนของโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ปัจจุบนั
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ /หน่ วย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ตํา่

สูง

ระดับความเสี่ยง: 6

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
มี

การป้ องกันความเสี่ยงต่างประเทศ
ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
14 พฤษภาคม 2557
กองทุนมีนโยบายนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว
ซึง่ จะส่งผลให้มี Net Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุน
ดังกล่าวคิดเป็ นอัตราเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ซึง่ กองทุนหลัก
(Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ของบริษทั จด
ทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าตลาดขนาดเล็กจากประเทศต่างๆทัวโลก
่
4,000 ล้านบาท
154.34 ล้านบาท

GSCEQ-R: 11.3468 บาท
1. ความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน
2. ความเสีย่ งจากข้อจํากัดในการนําเงินลงทุนกลับประเทศ
3. ความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ น
4. ความเสีย่ งด้านตลาด
5. ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
6. ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
นโยบายจ่ายเงิ นปันผล
ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
นายทะเบียน
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดง Global Equity
ในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผล
การดําเนิ นงานของกองทุนรวม
ณ จุดขาย
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่ วยลงทุน
วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
5,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อ
วันทําการขายคืน
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:00 น.
รับเงิ นค่าขายคืน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

1.Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 98.03%
2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน 1.97%

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ORIGIN GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND

% ของ
NAV
98.03

บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

1.94

บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - USD

0.03

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th

ผลการดําเนิ นงาน

กรณีรบั ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนกรณีปกติ

ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV (ปจั จุบนั T+6)
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/
Source: Bloomberg as of 31 January 2019
TBANK
ผลการดําเนิ นงาน
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto-Redemption)
ตัง้ แต่จดั ตัง้
ไม่เกิน 12 ครัง้ ต่อปี ขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของบริษทั จัดการ โดยค่า
3เดือน 6เดือน 1ปี 1
3ปี 1
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตจิ ะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื
กองทุน1
หน่วยตามที่ระบุไว้ ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณ
CPAM GSCEQ-R (%)
-0.10
-12.87 -13.15 7.07
2.69
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ปจั จุบนั T+6)
3
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% of NAV)
Benchmark (%)
-4.32
-14.05 -9.92 6.52
3.89
ค่าธรรมเนี ยมขาย
2
Information Ratio
1.67
0.32
-0.30 0.06
-0.10
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 2.14% (ปจั จุบนั 1.50%)
ความผันผวนของผลการ
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืน
16.60
15.87 14.34 13.46
12.12
ดําเนินงาน (%)
ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
1
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตัง้ มาแล้ว 1 ปีขน้ึ ไป
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยน
2
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Information Ratio: แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ่ เทียบ
หน่ วยลงทุน
กับความเสีย่ ง
3
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% of NAV)*
เกณฑ์มาตรฐานแบบดัชนีผลตอบแทนรวม
*เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ : MSLUAWON Index (THB) 100.00% (Source: Bloomberg as of
การจัดการ
ไม่เกิน 1.61 % (ปจั จุบนั 1.605%)
31 January 2019)
ไม่เกิน 0.11% (ปจั จุบนั 0.032%)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.75% (ปจั จุบนั 0.535%)
*ตัง้ แต่ จ ัด ตัง้ กองทุ น จนถึง วัน ที่ 3 ก.ย. 2561 ลงทุ น ในกองทุ น หลัก Principal Global
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 2.88% (ปจั จุบนั 0.034%)
Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ไม่เกิน 5.35% (ปจั จุบนั 2.206%)
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ก.ย. 2561 เป็ นต้นไปลงทุนในกองทุนหลัก Principal Global Investors Funds
* ข้อมูล 1 พ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราที่
รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานอง - Origin Global Smaller Companies Fund
เดียวกันไว้แล้ว
• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนซึง้ ผูล้ งทุนอาจไม่รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม รับหนังสือชีช้ วน โครงการ และข้อผูกพันได้ทบ่ี ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี โทร 0-2686-9595 ตัง้ แต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ศุกร์ (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 31 January 2019
Low

CPAM Global Small Cap Equity Fund
(CPAM GSCEQ)
Fund features
Fund Type
Inception Date
Investment policy

Registered fund size
Net Asset Value
Net Asset Value Per Unit
Risk Involve

Dividend Policy
Trustee
Registrar
AIMC Category
Purchase / Redemption
Subscription Period

Foreign Investment Policy

Back-end fee
GSCEQ -R
Not more than 1.07% (Waived)
According to the conditions of sale and
Switching Fee
redemption of investment units )
Fund Fee (% of NAV)*
Management Fee
Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.605%)
Trustee Fee
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.032%)
Registrar Fee
Not more than 0.75% p.a. (Currently 0.535%)
Other Expense
Not more than 2.88% p.a. (Currently 0.034%)
Total Expense (TER)
Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.206%)
*as of 1 May’17 – 30 Apr’18, Fee included VAT

Foreign exchange rate hedging
According to the discretion of
fund manager

Yes

Asset Allocation

Feeder Fund, Equity
14 May 2014
The fund mainly invests in Principal
Global Investors Funds - Origin Global
Smaller Companies Fund, registered in
Ireland. The Master Fund invests in
publicly listed equity securities of smaller
capitalization companies in global
markets that we believe are mispriced by
the market and have potential for
significant growth on average of
accounting year not less than 80% NAV.
4,000 MTHB
154.34 MTHB
GSCEQ-R: 11.3468 THB
1. Country Risk
2. Repatriation Risk
3. Currency Risk
4. Market Risk
5. Liquidity Risk
6. Derivatives
None
STANDARD CHARTERED BANK (THAI)
PCL.
CIMB-Principal Asset Management Company
Limited
Global Equity

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
Auto Redemption
Not more than 12 times/year according to
the discretion of management company
Within 5 business days from NAV
calculation date (Currently T+6)
Fees to Unitholder (% of NAV)
Front-end fee
GSCEQ-R
Not more than 2.14% (Currently 1.50%)

High

Risk Level : 6

1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar 98.03%
2. Savings account Bank - Invest 1.97%

Top 5 Holdings
Security
Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : ORIGIN ASSET
MANAGEMENT
Savings account Bank - STANDARD CHARTERED
BANK (THAI) PLC
Savings account Bank - STANDARD CHARTERED
BANK (THAI) PLC - USD

% of NAV
98.03
1.94
0.03

Remark : Data as of 31 January 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 31 January 2019

Fund Performance
3M
CPAM GSCEQ-R (%)
Benchmark (%)
Information Ratio2
Standard Deviation (%)
1

6M

1Y1

3Y1

-0.10 -12.87 -13.15 7.07
-4.32 -14.05 -9.92 6.52
1.67 0.32 -0.30 0.06
16.60 15.87 14.34 13.46

Since
Inception1
2.69
3.89
-0.10
12.12

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 : MSLUAWO Index (THB) 100.00% (Source: Bloomberg data as of 31 January 2019)
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
*Since inception to 3 September 2018, Invest in Principal Global Investors Funds - Global Small
Cap Equity Fund
From 4 September 2018, Invest in Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller
Companies Fund

• Investing in Investment Units is not a money deposit, it is not under the protection of the Deposit Protection Agency and involves risk which investors may not receive the
full initial investment amount.
• In the event of unusual circumstances, investors may not be able to redeem the Investment Units or receive the redemption proceeds within the period of the time
specified in this Prospectus.
• The Fund’s performance does not relate to the financial status or performance of the Management Company or the Selling Agents.
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 (Principal Global Investors Funds – Origin Global Smaller Companies Fund - I Acc USD) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลเปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

