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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ซึง่ จะส่งผลให้กองทุนมี
net exposure ในหน่ วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุ น (Feeder Fund) กองทุ น หลัก บริห ารโดย Lazard Asset Management Limited จดทะเบีย นภายใต้ก ฎหมายของ
ประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารทีเ่ ทียบเท่าตราสารทุน (หุน้ สามัญ,
หุ้นบุรมิ สิทธิ ์ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทัวโลกที
่
่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets
นอกจากนี้ เพื่อทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน
(Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้ส อดคล้องกับนโยบายการลงทุน ของกองทุ น ผ่ านการ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีท่ ําธุรกิจเกีย่ วกับโครงสร้างพื้นฐานทัวโลก
่
(Global Infrastructure Sector) และกองทุนหลัก
ยังมีนโยบายป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนบางขณะ กองทุนจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ บริษัทจัดการจะส่ง
คําสังซื
่ อ้ ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด์ เพื่อซือ้ ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลัก ทัง้ นี้บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นการส่งคําสังซื
่ อ้ ขาย จากประเทศไอร์แลนด์ เป็ นประเทศอื่น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดาํ เนินการแล้ว
ทัง้ นี้ ในเบื้องต้น นี้ ก องทุ น จะลงทุ น เป็ น สกุ ล ดอลลาร์ส หรัฐฯ แต่ ต่ อ ไปอาจเปลี่ยนเป็ น สกุ ล เงิน อื่น ได้ บริษัท จัด การจึง ขอ
สงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงสกุลเงินซือ้ ขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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. หรือสํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ เพื่อป้ อ งกัน ความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุ ลยพินิ จของผู้จดั การกองทุ น
ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ 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 ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศอิตาลีและอังกฤษ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดย
พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้
อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- 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) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความ
เสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจ
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
กองทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน

3

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

Principal Global Infrastructure Equity Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar : LAZARD
ASSET MANAGEMENT

97.75

บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จํากัด (มหาชน)

2.25

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Norfolk Southern

8.70

Terna

8.40

Atlantia

8.40

National Grid

7.90

Transurban

4.90

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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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

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 :
เปรียบเทียบกับ FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ของกองทุนหลักโดย
อัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน

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

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 9.58% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 9.09% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

11.14% 3.40%

50

11.14%

95

5.14%

25

8.29%

25

9.08%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
12.14% 0.43%
ควาผันผวนของกองทุน 7.19% 6.75%
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั 7.24% 7.88%

75
5
25

12.14%
7.19%
7.24%

75
5
5

7.81%
9.25%
8.90%

25
5
5

5.10%
9.22%
9.49%

75
25
25

8.03%
9.58%
8.59%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 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

ไม่จ่าย
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2559
ไม่กาํ หนด
3,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 1,050.32 ล้านบาท)

PTR

0.0000

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ั จัดการกําหนดให้ทุกวันทําการเป็ นวันทําการซือ้ หน่วยลงทุน
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น บริษท
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทํารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
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 (ปั จจุบนั T+6
คือ 6 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 9 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 9 กุมภาพันธ์ 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
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 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 30 มิถุนายน 2562 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
ความเสี่ยงจากธุรกิ จโครงสร้างพืน้ ฐาน (Business Risk)
กองทุนอาจมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนทีล่ งทุนในอุตสาหกรรมทัวไป
่ หลักทรัพย์ของธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานนี้อาจแปรผันตาม
สภาพเศรษฐกิจ, การเมือง หรือกฎเกณฑ์ทม่ี ผี ลต่อธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานเหล่านี้ การดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั เหล่านี้อาจได้รบั ผลกระทบ
จากปั จจัยอื่นๆ อาทิ ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ , การแข่งขันในตลาด, กฎระเบียบ ฯลฯ
ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการบริหารกองทุนแบบ (Management Style Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนจะเป็ นผูค้ ดั เลือกหลักทรัพย์เพือ่ ลงทุน โดยการกระจายการลงทุนอาจไม่ได้สอดคล้องกับ Index ดังนัน้ ผลการดําเนินงานอาจ
เบีย่ งเบนและไม่ได้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน (Benchmark) ได้
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในบางบริษทั ทีม่ ปี ริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่ํา โดยเฉพาะบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าตามราคาตลาดขนาดเล็ก ดังนัน้ จึง
อาจถูกขายในราคาทีต่ ่ํากว่าราคาตลาดในปั จจุบนั หรือทยอยขายได้ในจํานวนทีเ่ ล็กน้อย และอาจใช้เวลายาวนานกว่าปกติ
ความเสี่ยงที่เกิ ดจากภาวะเศรษฐกิ 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 และ
นโยบายทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง, ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ, กฎเกณฑ์การเพิกถอนการลงทุน, นโยบาย
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับการโอนกิจการเป็ นของรัฐ, ข้อจํากัดทางการเมือง ซึง่ รวมถึงการเวนคืนภาคอสังหาริมทรัพย์, ความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้ จากการที่
ทรัพย์สนิ อาจถูกโอนเป็ นของชาติ หรือเวนคืน หรือการถูกเรียกเก็บภาษีสาํ หรับผูม้ รี ายได้สงู (Confiscatory taxation), ความไม่มนคงของ
ั่
เศรษฐกิจหรือการเมือง ปั จจัยเหล่านี้อาจทําให้ราคาของหลักทรัพย์ผนั ผวน และขาดสภาพคล่องได้ และส่งผลกระทบต่อกําไรและผลการ
ดําเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ ความแตกต่างของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ทัง้ ในแง่ของการเติบโตของ GDP, อัตราเงินเฟ้ อ, ค่าเงินอ่อน
ค่า ฯลฯ อีกทัง้ เศรษฐกิจนัน้ พึง่ พาการค้าข้ามประเทศจึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า, การควบคุมปริมาณการหมุนเวียนของ
สกุลเงิน, มาตรการกีดกันทางการค้า และเศรษฐกิจในบางประเทศอาจพึง่ พาบางอุตสาหกรรม จึงอาจทําให้ระดับหนี้สงู กว่าประเทศอื่น
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)
คือ ความเสีย่ งจากการผันผวนอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทีม่ สี กุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่
ระดมทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นในช่วงเวลานัน้ ๆ
ด้วย และรายรับหรือกําไรทีไ่ ด้รบั อาจอยูใ่ นรูปสกุลเงินต่างๆ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ในกรณีทอ่ี ตั ราแลกเปลีย่ นมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ขณะทีก่ องทุนต้องชําระเงินทีล่ งทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ น Base currency ดังนัน้ กระแสเงินลงทุน,
ความเคลื่อนไหวของราคาตลาด ดังนัน้ กองทุนจึงอาจได้รบั ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการ
ลงทุนของกองทุนได้ในกรณีทก่ี องทุนใช้การ hedging และการทําธุรกรรม อื่น ๆ เพื่อลด ความเสีย่ ง จากการเพิม่ ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ก็อาจ
ส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง อันเกิดจากค่าใช้จ่าย และความสามารถในการคาดการณ์ การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้
ของผูจ้ ดั การกองทุน
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ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพ ย์มีความผัน ผวนมากกว่าการลงทุ นในหลัก ทรัพ ย์พ้ืนฐาน (Underlying Security)
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกัน
ความเสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางตรง
ข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการทีค่ ู่สญ
ั 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 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 ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่าํ ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง 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
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 กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารทีเ่ ทียบเท่าตราสารทุน (หุน้ สามัญ, หุน้ บุรมิ สิทธิ ์ และ Depository
Receipts) ของธุ ร กิ จ โครงสร้า งพื้ น ฐานทั ว่ โลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets นอกจากนี้ เพื่ อ ที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment
Scheme (CIS) อื่น ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน สัดส่วนการลงทุนทัง้ หมดของกองทุนใน
โครงการจัดการลงทุนจะต้องไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทแ่ี ปลงสภาพได้ และในหน่วยลงทุนของกองทุนปิ ดทีม่ ขี อบเขตการลงทุนทีส่ อดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน อาจมีการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (กลุ่มประเทศเกิด
ใหม่ท่อี ยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets) มากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ในกรณีทต่ี ลาดการลงทุนมีโอกาสทีเ่ อือ้ ต่อ
การลงทุ นและมีขอบเขตการลงทุ นที่สอดคล้องกับ นโยบายการลงทุ น ของกองทุ น อีก ทัง้ สัดส่วนการลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์จ ด
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 หรือเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องเทียบเคียงกับเงินสด อาทิ ตรา
สารหนี้ระยะสัน้ (ตราสารหนี้ระยะสัน้ ที่มอี นั ดับความน่ าเชื่อถือในระดับน่ าลงทุน ทีอ่ อกโดยองค์กรต่างๆ) และตราสารตลาดเงิน
(ตั ๋วเงินคลังระยะสัน้ และกลาง และตั ๋วเงินคลังทีม่ ลี กั ษณะของผลตอบแทนคงที่ และลอยตัว, บัตรเงินฝาก, ตั ๋วแลกเงินทีธ่ นาคาร
รับรอง
กองทุนอาจลงทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio
Management และอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) โดย
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
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