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Class A

Class D

Class R

Class C

Class X

่ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถน
การเปลี่ยนชือ
ุ ายน 2562 เป็นต้นไป
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
ดังนั้นหากมีปจ
ั จัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล
้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ
ระดับความเสี่ยง
ประเภทโครงการ

PRINCIPAL iPROP
่ งสูงมาก)
8 (เสีย
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก,
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds),
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 กุมภาพั นธ์ 2555
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%)
การป้องกันความเสี่ยงจาก
ขึ้นอยู่กบ
ั ดุลยพิ นจ
ิ ของผู้จด
ั การกองทุน
่ น
อัตราแลกเปลีย
จํานวนเงินทุนของโครงการ
30,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของ
27,474.18 ล้านบาท
โครงการปัจจุบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
20.7485 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล
13.8470 บาท
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน 20.8049 บาท
อัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
20.6278 บาท
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
15.7530 บาท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
่ งด้านตลาด
2. ความเสีย
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
่ งทุน
5. ความเสี่ยงของประเทศทีล
่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. ความเสีย
่ งจากการลงทุนในตราสารทีม
่ ีลักษณะ
7. ความเสีย
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
้ องผู้
8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข
ออกตราสาร
พิ จารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะชนิดจ่ายเงิน
นโยบายจ่ายเงินปันผล
ปันผล) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล
ให้กับทุกชนิดหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 15/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11)
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปัน
้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
ผลเพิ่ มเติมในหนังสือชีช
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
(มหาชน)
Registrar
บลจ.พรินซิเพิ ล จํากัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
แสดงในข้อมูลที่ใช้
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม ณ จุดขาย
………………………………………………………....................………………………
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น.
้
มูลค่าขั้นตํ่าของการซือ
ชนิดสะสมมูลค่า
5,000 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล
5,000 บาท
ชนิดขายคืนหน่วย
5,000 บาท
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
1 บาท
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
1 บาท
วันทําการขายคืน
กรณีปกติ
ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15:00 น.
กรณีอต
ั โนมัติ
ไม่เกินปีละ 12 ครัง
้ โดยนําเงินไปซื้อหน่วยลงทุน
(เฉพาะชนิดขายคืน
กองทุน PRINCIPAL TREASURY ทัง
้ จํานวน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ
มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย
ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า
ไม่กําหนด
รับเงินค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV
(ปัจจุบัน T+5) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/
TBANK
……………………………………………………………………………………

นโยบายการลงทุน
กองทุ น มี น โยบายเน้ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารในหมวดอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย
1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่จ
ี ดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห น่ วยทรั สต์ ข องทรั สต์ เ พื่ อการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
(REITs) (กองทุ น Property) Exchange Traded Fund ที่ เน้ น ลงทุ น ในตรา
สารข อง กองทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (REITs ETF) หน่ ว ยของกองทุ น รวม
โครงสร้างพื้ นฐานที่อยู่ในหมวดพั ฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (กองทุ น
Infra) รวมถึง ตราสารอื่ น ใดที่ ให้สิท ธิ ในการได้ ม าซึ่ งตราสารดั งกล่ าวหรือกลุ่ ม
ของตราสารดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ
2) หุ้ น ในกลุ่ ม พั ฒนาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ที่ มี ลั ก ษณะเที ย บเคี ย งได้ กั บ หมวด
พั ฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่น
ใดในการให้ สิท ธิ ได้ ม าซึ่ ง หุ้ น ดั ง กล่ าวหรื อให้ ผ ลตอบแทนกั บ หุ้ น กลุ่ ม นั้ น ๆ โดย
ขึ้นอยู่กับดุลพิ นิจของผู้จัดการกองทุน และหรือ
3) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ที่ให้
ผลตอบแทนอ้ างอิ งกั บหลักทรัพ ย์ หรือดั ชนี กลุ่ มหลักทรัพ ย์ หรือสินทรัพ ย์ ท่ี
เกี่ ย วข้ องกั บ หมวดพั ฒนาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อที่ มี ลักษณะเที ย บเคี ย งได้ กับ
หมวดพั ฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ
ตราสารที่มี ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยง
กับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill
Global REIT, ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เชื่อมโยง
กับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
ทั้ ง นี้ กองทุ น จะลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซ่ึ ง หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารในหมวดพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอสัง หาริม ทรัพ ย์ดั งกล่าวตามข้ อ 1-3 โดยเฉลี่ย ในรอบปี ไม่น้ อยกว่ า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ
กองทุ น จะลงทุ น ในหน่ วย CIS หน่ วยของกองทุ น Infra หรื อหน่ วยของกองทุ น
Property ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
………………………………………………………....................………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 1.00%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 1.00%)
ชนิดขายคืนหน่วย
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 1.00%)
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
อัตโนมัติ (กรณีขายคืนปกติ)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
ไม่เกิน 0.81% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน
ื่ ใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 0.8561%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 0.8561%)
ชนิดขายคืนหน่วย
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 0.8561%)
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบน
ั 0.8561%)
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบน
ั 0.0401%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.3210%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.0295%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.0295%)
ชนิดขายคืนหน่วย
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.0295%)
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบน
ั 0.0295%)
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
ไม่เกิน 2.14%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ั 1.2467%)
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 3.75% (ปัจจุบน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 3.75% (ปัจจุบน
ั 1.2467%)
ชนิดขายคืนหน่วย
ไม่เกิน 3.75% (ปัจจุบน
ั 1.2467%)
ลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 3.75% (ปัจจุบน
ั 1.2467%)
ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ
ไม่เกิน 3.75%
*ข้อมูล 1 ก.พ. 61 – 31 ม.ค. 62; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม
่ ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ภาษีธร
ุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อืน
……………………………………………………………………………………

1. Unit Trust - Real Estate – SGD 50.67%
2. Real Estate – Domestic 27.29%
3. Infrastructure Fund 8.18%
4. Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange 4.91%
5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 4.33%
6. พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสัน
้ อายุไม่เกิน 1 ปี 1.94%
7. Infrastructure Fund – SGD 1.08%
8. Exchange Traded Fund - Real Estate - US Dollar 0.94%
9. Unit Trust - Real Estate – JPY 0.66%

ผลการดําเนินงาน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 ตัวแรก

% ของ NAV

Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real
Estate Investment Trust

6.86

Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT

5.93

Unit Trust - Real Estate - SGD : Frasers
Centrepoint Trust

5.76

Unit Trust - Real Estate - SGD : Capital Mall Trust

5.22

กองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคม ดิจิทล
ั

4.77

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทัง
้ งทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็น
้ นี้ ผูล
ปัจจุบน
ั ได้ท่ี www.principal.th

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง
่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทัง
้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล
ทีเ่ ป็นปัจจุบน
ั ได้ที่ www.principal.th
Fund Performance

ตั้งแต่จัดตั้ง1

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี1

3 ปี1

5 ปี1

iPROP-A(%)

21.64

0.87

9.54

20.54

11.18

11.03

11.63

Benchmark (%)*

21.57

0.28

9.03

20.39

13.07

11.35

12.78

Information Ratio2

0.00

0.66

0.21

0.02

-0.54

-0.09

-0.47

6.11

8.16

7.49

5.99

5.78

6.74

6.11

21.24

0.80

9.21

20.15

11.17

11.05

11.22

Benchmark (%)*

21.57

0.28

9.03

20.39

13.07

11.35

13.41

Information Ratio2

-0.10

0.59

0.06

-0.07

-0.55

-0.09

-0.51
6.03

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)
iPROP-D(%)

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

6.06

8.13

7.43

5.95

5.72

6.72

iPROP-R(%)

21.36

0.80

9.27

20.26

11.19

11.06

11.10

Benchmark (%)*

21.57

0.28

9.03

20.39

13.07

11.35

13.41

Information Ratio2

-0.07

0.59

0.09

-0.05

-0.54

-0.08

-0.54

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

6.08

8.14

7.45

5.97

5.75

6.72

6.03

iPROP-C(%)

21.38

0.80

9.26

20.28

11.24

11.17

11.00

Benchmark (%)*

21.57

0.28

9.03

20.39

13.07

11.35

10.75

Information Ratio2

-0.06

0.59

0.09

-0.04

-0.53

-0.06

0.07

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

6.08

8.13

7.45

5.97

5.75

6.72

5.40

iPROP-X(%)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2.55

Benchmark (%)*

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2.19

Information Ratio2

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0.33

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
4.33
1
้ึ ไป
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขน
2
่ ง
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จด
ั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสีย
*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SETPFUND TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00% (source: MorningStar Direct ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2562)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

30 พฤศจิกายน 2562

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่

วันปิดสมุดทะเบียน

้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
อัตราการจ่ายเงินปันผล/ อัตราการรับซือ
(บาท/หน่วย)
ชนิดสะสมมูลค่า
(Class A)

ชนิดจ่ายเงินปันผล
(Class D)

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ (Class R)

ครั้งที่ 1

Q2/2555

29 มิ.ย. 55

0.16

0.16

ครั้งที่ 2

Q3/2555

28 ก.ย. 55

0.18

0.18

ครัง
้ ที่ 3

Q4/2555

28 ธ.ค. 55

0.205

0.21

ครั้งที่ 4

Q1/2556

29 มี.ค. 56

0.24

0.25

ครั้งที่ 5

Q2/2556

28 มิ.ย. 56

0.25

0.27

ครั้งที่ 6

Q3/2556

30 ก.ย. 56

0.23

0.25

ครั้งที่ 7

Q4/2556

27 ธ.ค. 56

0.22

0.24

ครั้งที่ 8

Q1/2557

31 มี.ค. 57

0.21

0.23

ครัง
้ ที่ 9

Q2/2557

30 มิ.ย. 57

0.21

0.24

ครั้งที่ 10

Q3/2557

30 ก.ย. 57

0.22

0.26

ครั้งที่ 11

Q4/2557

30 ธ.ค. 57

ครัง
้ ที่ 12

Q1/2558

31 มี.ค. 58

0.45

0.22

0.26

0.45

0.45 (เงินปันผล)

ครั้งที่ 13

Q2/2558

30 มิ.ย. 58

0.22

0.27

ครั้งที่ 14

Q3/2558

30 ก.ย. 58

0.11

0.14

ครั้งที่ 15

Q4/2558

30 ธ.ค. 58

0.11

0.13

ครั้งที่ 16

Q1/2559

31 มี.ค. 59

0.27

0.27 (เงินปันผล)

ครั้งที่ 17

Q2/2559

30 มิ.ย. 59

0.11

0.15

ครั้งที่ 18

Q3/2559

30 ก.ย. 59

0.12

0.15

ครั้งที่ 19

Q4/2559

30 ธ.ค. 59

ครั้งที่ 20

Q1/2560

31 มี.ค. 60

ครั้งที่ 21

Q2/2560

ครั้งที่ 22
ครั้งที่ 23
ครั้งที่ 24

Q1/2561

30 มี.ค. 61

ครัง
้ ที่ 25

Q2/2561

ครั้งที่ 26
ครั้งที่ 27
ครั้งที่ 28

Q1/2562

29 มี.ค. 62

ครั้งที่ 29

Q2/2562

ครั้งที่ 30

Q3/2562

0.27

0.15

0.20

0.19

0.19 (เงินปันผล)

30 มิ.ย. 60

0.15

0.20

Q3/2560

29 ก.ย. 60

0.15

0.20

Q4/2560

29 ธ.ค. 60

0.15

0.21

0.21

0.21 (เงินปันผล)

29 มิ.ย. 61

0.15

0.21

Q3/2561

28 ก.ย. 61

0.15

0.21

Q4/2561

28 ธ.ค. 61

0.15

0.22

0.22

0.22 (เงินปันผล)

28 มิ.ย. 62

0.25

0.25

30 ก.ย. 62

0.22

0.22

5.875

6.65

รวม

0.19

0.21

0.22

1.34

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
(Class C)

0.45

0.27

0.19

0.21

0.22

1.34

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเพิ่ มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

• การลงทุนในหน่ว ยลงทุน มิ ใช่ การฝากเงิน และมีค วามเสี่ ยงของการลงทุน ผู้ล งทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่ าหรือ น้อ ยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ ได้ ดั งนั้น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนได้
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน หนังสือชี้ชวน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับ
ผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• เอกสารฉบับนี้จด
ั ทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษท
ั ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ
ได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้า (Derivatives) เพื่ อป้อ งกันความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อ าจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจที่
่ กองทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นหรือได้รับเงินคืนตํา่ กว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ท่บ
ี ริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่
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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Previous name is CIMB-Principal Property Income Fund,
the changing name has effective from 10 June 2019 onward.
This fund is concentrated in the property sector.
Therefore, if there are negative factors that affect the investment, Investors
may lose a lot of money.

Fund Features
Fund Name (short)
Risk Level
Fund Type
Inception Date
Foreign Investment
Policy
FX Hedging Policy

PRINCIPAL iPROP
8 (Very High Risk)
Fund of Funds, Alternative, Sector Fund
17 February 2012
Yes (≤79%)
According to the discretion of fund
manager
30,000 MTHB
27,474.18 MTHB

Registered fund size
Net Asset Value
Net Asset Value Per Unit
iPROP-A
iPROP-D
iPROP-R
iPROP-C
iPROP-X
Risk Involve

20.7485 THB
13.8470 THB
20.8049 THB
20.6278 THB
15.7530 THB
1. Property Sector Fund 5. Country Risk
2. Market Risk
6. Business Risk
3. Derivatives Risk
7. Credit Risk
4. Structured Note Risk 8. Liquidity Risk
Dividend Policy
Consider to pay not more than 12 times a
year (Only iPROP-D),
Asset Management Company will consider
to pay dividend at least once every year for
in line with the Notification of the SEC No.
Sor Nor. 15/2556 Re: Rules, Conditions and
Procedures for Management of Funds
(No. 11)
Please study more details of dividend
payment criteria in the fund prospectus
Trustee
Standard Chartered Bank (Thai) Plc.
Registrar
Principal Asset Management Co., LTD.
AIMC Category
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
……………………………………………………………………………………

Purchase/ Redemption
Subscription Period
Minimum Subscription
iPROP-A
iPROP-D
iPROP-R
iPROP-C
iPROP-X
Redemption Period
Normal redemption

Every business day from bank business
hours to 3.30 pm
5,000 THB
5,000 THB
5,000 THB
1 THB
1 THB

Every business day from bank business
hours to 3.00 pm
Auto redemption
Not more than 12 times a year by
iPROP-R
transfer the redemption money to subscribe
PRINCIPAL TREASURY fund for whole
amount.
Minimum Redemption Not defined
Minimum Balance
Not defined
Redemption Policy
Within 5 business days from NAV
calculation date (Currently T+5) for bank
account CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB
/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK only
……………………………………………………………………………………

Class A

Class D

Class R

Class C

Class X

Investment policy
The fund’s policy is to mainly invest in securities or financial
instruments in the property sector for both onshore and offshore by
1) The fund will mainly invest in unit trust of Property Funds that
listed on the Stock Exchange or unit trust or Real Estate
Investment Trusts (REITs) (Property Fund), Exchange Traded
Fund that focus on investment in instruments of Property funds
(REITs ETF), unit of Infrastructure Fund which is in the Property
Sector (Infrastructure Fund) including other instruments that
grant the rights to acquire those certain instruments or group of
the instruments, both onshore and offshore.
2) Listed stocks in property sector or in sector that its characteristic
equivalent to the property sector, including other instruments or
financial contracts that having rights to obtain the stocks or
provide benefits to those stocks, that according to the fund
manager’s discretion and/or receive return referring to the
stocks/groups of the stock, according to the discretion or fund
manager and/or
3) Structured note that provide returns based on securities or
securities index or any instruments which related to property
sector or in sector that its characteristic equivalent to the
property sector, both onshore and offshore, such as the
structured note that provide return referring to PFUND Index
performance, the structured note that provide return referring to
Starhill Global REIT’s performance, the structured note that
provide return referring to property’s income etc.
In this regards, the fund will invest in or hold securities or
instruments in property sector that have been mentioned in clause
1-3 at average of fiscal year not less than 80% of NAV.
And the fund must invest via units of CIS, units of Infrastructure
fund or units of Property fund both onshore and offshore at average
of fiscal year not less than 80% of NAV.
……………………………………………………………………………………

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*
Front-end fee
iPROP-A
iPROP-D
iPROP-R
iPROP-C
iPROP-X
Back-end fee
iPROP-A
iPROP-D
iPROP-R
(normal redemption)
iPROP-C
iPROP-X
Switching Fee

Not more than 1.07% (Currently 1.00%)
Not more than 1.07% (Currently 1.00%)
Not more than 1.07% (Currently 1.00%)
Not more than 0.81% (Waived)
Not more than 0.81% (Waived)
Not more than 1.07% (Waived)
Not more than 1.07% (Waived)
Not more than 1.07% (Waived)

Not more than 0.81% (Waived)
Not more than 0.81% (Waived)
According to the conditions of sale and
redemption of investment units
*Fee included VAT, Brokerage Fee excluded VAT.
……………………………………………………………………………………

Principal Property Income Fund
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Fund Fee (% of NAV)*

Asset Allocation

Management Fee
iPROP-A
Not more than 1.07% p.a. (Currently 0.8561%)
iPROP-D
Not more than 1.07% p.a. (Currently 0.8561%)
iPROP-R
Not more than 1.07% p.a. (Currently 0.8561%)
iPROP-C
Not more than 1.07% p.a. (Currently 0.8561%)
iPROP-X
Not more than 1.07% p.a. (Waived)
Trustee Fee
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.0401%)
Registrar Fee
Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.3210%)
Other Expense
iPROP-A
Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.0295%)
iPROP-D
Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.0295%)
iPROP-R
Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.0295%)
iPROP-C
Not more than 2.14% p.a. (Currently 0.0295%)
iPROP-X
Not more than 2.14% p.a.
Total Expense (TER)
iPROP-A
Not more than 3.75 p.a. (Currently 1.2467%)
iPROP-D
Not more than 3.75 p.a. (Currently 1.2467%)
iPROP-R
Not more than 3.75 p.a. (Currently 1.2467%)
iPROP-C
Not more than 3.75 p.a. (Currently 1.2467%)
iPROP-X
Not more than 3.75 p.a.
*as of 1 Feb’18 – 31 Jan’19., Fee included VAT.
……………………………………………………………………………………

1. Unit Trust - Real Estate – SGD 50.67%
2. Real Estate – Domestic 27.29%
3. Infrastructure Fund 8.18%
4. Real Estate - US Dollar - Singapore
Exchange 4.91%
5. Savings account Bank – Invest 4.33%
6. Bond-CB 1.94%
7. Infrastructure Fund – SGD 1.08%
8. Exchange Traded Fund - Real Estate - US
Dollar 0.94%
9 Unit Trust - Real Estate – JPY 0.66%

Fund Performance VS Benchmark

Top 5 Holdings
Securities

% of NAV

Unit Trust - Real Estate - SGD : Ascendas Real
Estate Investment Trust

6.86

Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT

5.93

Unit Trust - Real Estate - SGD : Frasers
Centrepoint Trust

5.76

Unit Trust - Real Estate - SGD : Capital Mall Trust

5.22

Infrastructure Fund : TRUE CORPORATION PLC..

4.77

Remark : Data as of 30 November 2019. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th

*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Remark: Data as of 30 November 2019. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th

Fund Performance
YTD

3M

6M

1Y1

3Y1

5Y1

Since Inception1

iPROP-A(%)

21.64

0.87

9.54

20.54

11.18

11.03

11.63

Benchmark (%)*

21.57

0.28

9.03

20.39

13.07

11.35

12.78

Information Ratio2

0.00

0.66

0.21

0.02

-0.54

-0.09

-0.47

Standard Deviation (%)

6.11

8.16

7.49

5.99

5.78

6.74

6.11

iPROP-D(%)

21.24

0.80

9.21

20.15

11.17

11.05

11.22

Benchmark (%)*

21.57

0.28

9.03

20.39

13.07

11.35

13.41

Information Ratio2

-0.10

0.59

0.06

-0.07

-0.55

-0.09

-0.51

Standard Deviation (%)

6.06

8.13

7.43

5.95

5.72

6.72

6.03

iPROP-R(%)

21.36

0.80

9.27

20.26

11.19

11.06

11.10

Benchmark (%)*

21.57

0.28

9.03

20.39

13.07

11.35

13.41

Information Ratio2

-0.07

0.59

0.09

-0.05

-0.54

-0.08

-0.54

Standard Deviation (%)

6.08

8.14

7.45

5.97

5.75

6.72

6.03

iPROP-C(%)

21.38

0.80

9.26

20.28

11.24

11.17

11.00

Benchmark (%)*

21.57

0.28

9.03

20.39

13.07

11.35

10.75

Information Ratio2

-0.06

0.59

0.09

-0.04

-0.53

-0.06

0.07

Standard Deviation (%)

6.08

8.13

7.45

5.97

5.75

6.72

5.40

iPROP-X(%)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2.55

Benchmark (%)*

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2.19

Information Ratio2

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0.33

Standard Deviation (%)

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

4.33

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 : SETPFUND TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00% (source: MorningStar Direct as of 30 November 2019)
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance
1

Dividend/ Auto-Redemption History

Principal Property Income Fund

30 November 2019

Dividend/ Auto-Redemption History (Baht/Unit)
Period

XD

Accumulate
(Class A)

29-Jun-12

Dividend
(Class D)

Auto-Redemption
(Class R)

0.16

0.16

Period 1

Q2/2012

Period 2

Q3/2012

28-Sep-12

0.18

0.18

Period 3

Q4/2012

28-Dec-12

0.205

0.21

Period 4

Q1/2013

29-Mar-13

0.24

0.25

Period 5

Q2/2013

28-Jun-13

0.25

0.27

Period 6

Q3/2013

30-Sep-13

0.23

0.25

Period 7

Q4/2013

27-Dec-13

0.22

0.24

Period 8

Q1/2014

31-Mar-14

0.21

0.23

Period 9

Q2/2014

30-Jun-14

0.21

0.24

Period 10

Q3/2014

30-Sep-14

0.22

0.26

Period 11

Q4/2014

30-Dec-14

Period 12

Q1/2015

31-Mar-15

Period 13

Q2/2015

Period 14

Q3/2015

Period 15

Q4/2015

30-Dec-15

Period 16

Q1/2016

31-Mar-16

Period 17

Q2/2016

Period 18

Q3/2016

Period 19

Q4/2016

30-Dec-16

Period 20

Q1/2017

31-Mar-17

Period 21

Q2/2017

Period 22
Period 23

0.22

0.26

0.45

0.45 (Dividend)

30-Jun-15

0.22

0.27

30-Sep-15

0.11

0.14

0.45

0.11

0.13

0.27

0.27 (Dividend)

30-Jun-16

0.11

0.15

30-Sep-16

0.12

0.15

0.27

0.15

0.20

0.19

0.19 (Dividend)

30-Jun-17

0.15

0.20

Q3/2017

29-Sep-17

0.15

0.20

Q4/2017

29-Dec-17

0.15

0.21

Period 24

Q1/2018

30-Mar-18

0.21

0.21 (Dividend)

Period 25

Q2/2018

29-Jun-18

0.15

0.21

Period 26

Q3/2018

28-Sep-18

0.15

0.21

Period 27

Q4/2018

28-Dec-18

0.15

0.22

Period 28

Q1/2019

29-Mar-19

0.22

0.22 (Dividend)

Period 29

Q2/2019

28-Jun-19

0.25

0.25

Period 30

Q3/2019

30-Sep-19

Total

0.19

0.21

0.22

1.34

0.22

0.22

5.875

6.65

Collective
(Class C)

0.45

0.27

0.19

0.21

0.22

1.34

Remark: Data as of 30 November 2019
Please study more details of dividend payment criteria in the fund prospectus

•
•
•
•
•
•
•

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.
The fund may have foreign exchange risk because the fund has a policy to invest in foreign countries. Investors may lose or receive profit from
foreign exchange or receive money lower than the initial investment.
Due to changes in foreign exchange rates, the fund may invest in derivatives to prevent the risk associated with currency exchange rates that
may arise by investing in foreign countries as appropriate and in different circumstances at the discretion of the fund manager. The fund may
receive foreign exchange losses or receive a lower return than the initial investment.
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.co.th

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม
Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
(ชนิ ดสะสมมูลค่า: PRINCIPAL iPROP-A)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทงั ้
ในและต่างประเทศ โดย
1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs) (กองทุ นProperty) Exchange Traded Fund ที่เน้ น ลงทุ น ในตราสารของ
กองทุ น อสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs ETF) หน่ ว ยของกองทุ น รวมโครงสร้างพื้น ฐานที่อยู่ในหมวดพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพ ย์ (กองทุน Infra) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สทิ ธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร
ดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
1.2) หุน้ ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
ตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สทิ ธิได้มาซึง่ หุน้ ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุน้ กลุ่มนัน้ ๆ โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และหรือ
1.3) ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีใ่ ห้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนี
กลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวด
พัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชือ่ มโยงกับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝงทีเ่ ชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อ
1.1-1.3 โดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2) ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ไทย ทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษทั จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝาก
ต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุน และทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11) ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมี
ความเสีย่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตรา
แลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง และมีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ทําให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้
ลงทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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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)

4

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - เงินฝากออม
ทรัพย์

6.66

Keppel DC REIT

6.30

Ascendas Real Estate Investment Trust

6.01

Capital Mall Trust

5.69

Frasers Centrepoint Trust

5.30

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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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 1.07

ร้อยละ 1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

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 :
ผลตอบแทนรวมของดัชนี กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50% และอัตราผลตอบแทนของ
FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงิ นบาท
50%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -6.23%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 6.81% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 2.63% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 17.56% 7.59%

75

17.56%

75

21.20%

75

10.80%

95

11.16%

95

11.82%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
19.36% 8.02%
ควาผันผวนของกองทุน 3.79% 4.31%
ความผันผวนของ
4.73% 4.96%
ตัวชีว้ ดั

50
5

19.36%
3.79%

75
5

24.12%
3.94%

25
5

12.43%
6.04%

25
50

11.26%
6.81%

75
50

13.30%
5.93%

25

4.73%

50

4.84%

50

6.96%

75

7.07%

50

6.49%

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

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประมาณปี ละ 1 ครัง้ (ทัง้ นี้ อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ )เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556
เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11)) ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินปั นผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11) โดยพิจารณาจาก
1. ผลการดําเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกําไร
สะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้
ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. ในกรณีทเ่ี งินปั นผลทีจ่ ะจ่ายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ มีจาํ นวน
น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจงดจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวได้ โดยหากกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลมากกว่า 1 ครัง้ ในรอบปี
บัญชี ให้นํายอดเงินปั นผลทีค่ าํ นวณได้ไปรวมคํานวณกับการจ่ายเงินปั นผล
ในครัง้ ต่อไปของรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน
3. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่
เกีย่ วข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกีย่ วข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน
อนาคต
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลโครงการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
17 กุมภาพันธ์ 2555
ไม่กาํ หนด
30,000 ล้านบาท (19,837.97 ล้านบาท)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปั จจุบนั T+5 คือ 5
วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ -ขายได้ทุกวันทําการของประเทศไทยและกองทุนหลัก
กรณีผลู้ งทุนทีซ่ อ้ื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนติ ลิง้ ค์) บริษทั ประกัน
ชีวติ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุน
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กองทุน (โดยมิให้นบั
รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ล่ี กั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ระบุวนั หยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
โครงการ) ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องได้จาก
กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทํา
โดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กุมภาพันธ์ 2555
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
0.1524
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
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มกี าร
กระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้
ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง
ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้สว่ นใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
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ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้งั
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ 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 ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ 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 การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม
Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
(ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล: PRINCIPAL iPROP-D)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทงั ้
ในและต่างประเทศ โดย
1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs) (กองทุ นProperty) Exchange Traded Fund ที่เน้ น ลงทุ น ในตราสารของ
กองทุ น อสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs ETF) หน่ ว ยของกองทุ น รวมโครงสร้างพื้น ฐานที่อยู่ในหมวดพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพ ย์ (กองทุน Infra) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สทิ ธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร
ดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
1.2) หุน้ ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
ตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สทิ ธิได้มาซึง่ หุน้ ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุน้ กลุ่มนัน้ ๆ โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และหรือ
1.3) ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีใ่ ห้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนี
กลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวด
พัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชือ่ มโยงกับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝงทีเ่ ชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อ
1.1-1.3 โดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2) ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ไทย ทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษทั จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝาก
ต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขทีก่ รมสรรพากรกําหนด ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูล
โครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสีย่ งและ
ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตรา
แลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง และมีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ทําให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้
ลงทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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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

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - เงินฝากออม
ทรัพย์

6.66

Keppel DC REIT

6.30

Ascendas Real Estate Investment Trust

6.01

Capital Mall Trust

5.69

Frasers Centrepoint Trust

5.30

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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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 1.07

ร้อยละ 1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

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 :
ผลตอบแทนรวมของดัชนี กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50% และอัตราผลตอบแทนของ
FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงิ นบาท
50%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -6.14%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 6.78% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 2.62% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 17.40% 7.46%

95

17.40%

95

21.13%

75

10.91%

75

11.18%

75

11.41%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
19.36% 8.02%
ควาผันผวนของกองทุน 3.73% 4.21%
ความผันผวนของ
4.73% 4.96%
ตัวชีว้ ดั

50
5

19.36%
3.73%

75
5

24.12%
3.91%

25
5

12.43%
5.96%

25
25

11.26%
6.78%

75
5

13.94%
5.85%

25

4.73%

50

4.84%

50

6.96%

75

7.07%

50

6.40%

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

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

พิจารณาจ่ายประมาณ 4 ครัง้ ต่อปี (ทัง้ นี้ ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ) ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินปั นผล
1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกําไรสะสม
หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี าร
จ่ายเงินปั นผลนัน้
2. ในกรณีทเ่ี งินปั นผลทีจ่ ะจ่ายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ มีจาํ นวนน้อย
กว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจงดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวได้
โดยหากกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลมากกว่า 1 ครัง้ ในรอบปี บญ
ั ชี ให้นํา
ยอดเงินปั นผลทีค่ าํ นวณได้ไปรวมคํานวณกับการจ่ายเงินปั นผลในครัง้ ต่อไป
ของรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน
3. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่
เกีย่ วข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกีย่ วข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน
อนาคต
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลโครงการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
17 กุมภาพันธ์ 2555
ไม่กาํ หนด
30,000 ล้านบาท (19,837.97 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปั จจุบนั T+5 คือ 5
วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ -ขายได้ทุกวันทําการของประเทศไทยและกองทุนหลัก
กรณีผลู้ งทุนทีซ่ อ้ื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนติ ลิง้ ค์) บริษทั ประกัน
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

ชีวติ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุน
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กองทุน (โดยมิให้นบั
รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ล่ี กั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ระบุวนั หยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
โครงการ) ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องได้จาก
กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทํา
โดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กุมภาพันธ์ 2555
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
0.1524
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

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
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน 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
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มกี าร
กระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้
ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง
ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้สว่ นใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
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ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้งั
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ 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 ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ 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 การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม
Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
(ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ: PRINCIPAL iPROP-R)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทงั ้
ในและต่างประเทศ โดย
1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs) (กองทุ นProperty) Exchange Traded Fund ที่เน้ น ลงทุ น ในตราสารของ
กองทุ น อสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs ETF) หน่ ว ยของกองทุ น รวมโครงสร้างพื้น ฐานที่อยู่ในหมวดพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพ ย์ (กองทุน Infra) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สทิ ธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร
ดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
1.2) หุน้ ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
ตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สทิ ธิได้มาซึง่ หุน้ ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุน้ กลุ่มนัน้ ๆ โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และหรือ
1.3) ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีใ่ ห้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนี
กลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวด
พัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชือ่ มโยงกับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝงทีเ่ ชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อ
1.1-1.3 โดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2) ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ไทย ทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษทั จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝาก
ต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

เหมาะกับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ
ไม่ตอ้ งเสียภาษีจากเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุน และทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11) ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสีย่ งและ
ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตรา
แลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง และมีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ทําให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้
ลงทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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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

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - เงินฝากออม
ทรัพย์

6.66

Keppel DC REIT

6.30

Ascendas Real Estate Investment Trust

6.01

Capital Mall Trust

5.69

Frasers Centrepoint Trust

5.30

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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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 1.07

ร้อยละ 1.00

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

6

ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ผลตอบแทนรวมของดัชนี กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50% และอัตราผลตอบแทนของ
FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงิ นบาท
50%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -6.22%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 6.79% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 2.62% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม 17.49% 7.51%

75

17.49%

95

21.16%

75

10.91%

75

11.20%

75

11.28%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
19.36% 8.02%
ควาผันผวนของกองทุน 3.75% 4.24%
ความผันผวนของ
4.73% 4.96%
ตัวชีว้ ดั

50
5

19.36%
3.75%

75
5

24.12%
3.92%

25
5

12.43%
6.00%

25
25

11.26%
6.79%

75
25

13.94%
5.86%

25

4.73%

50

4.84%

50

6.96%

75

7.07%

50

6.40%

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

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประมาณปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11)) ตามหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินปั นผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11) โดยพิจารณาจาก
1. ผลการดําเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกําไร
สะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้
ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. ในกรณีทเ่ี งินปั นผลทีจ่ ะจ่ายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ มีจาํ นวนน้อย
กว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจงดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวได้
โดยหากกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลมากกว่า 1 ครัง้ ในรอบปี บญ
ั ชี ให้นํา
ยอดเงินปั นผลทีค่ าํ นวณได้ไปรวมคํานวณกับการจ่ายเงินปั นผลในครัง้ ต่อไป
ของรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน
3. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่
เกีย่ วข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกีย่ วข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน
อนาคต
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลโครงการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
17 กุมภาพันธ์ 2555
ไม่กาํ หนด
30,000 ล้านบาท (19,837.97 ล้านบาท)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปั จจุบนั T+5 คือ 5
วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
กรณี อตั โนมัติ : ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยนําเงินไปซือ้ หน่วยลงทุนกองทุน
PRINCIPAL TREASURY ทัง้ จํานวน
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ -ขายได้ทุกวันทําการของประเทศไทยและกองทุนหลัก
กรณีผลู้ งทุนทีซ่ อ้ื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนติ ลิง้ ค์) บริษทั ประกัน
ชีวติ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุน
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กองทุน (โดยมิให้
นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ล่ี กั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ระบุวนั หยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
โครงการ) ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องได้จาก
กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทํา
โดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กุมภาพันธ์ 2555
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
0.1524
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
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มกี าร
กระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้
ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง
ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้สว่ นใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
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ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้งั
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ 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 ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ 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 การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม
Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
(ชนิ ดผูล้ งทุนกลุ่ม: PRINCIPAL iPROP-C)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทงั ้
ในและต่างประเทศ โดย
1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs) (กองทุ นProperty) Exchange Traded Fund ที่เน้ น ลงทุ น ในตราสารของ
กองทุ น อสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs ETF) หน่ ว ยของกองทุ น รวมโครงสร้างพื้น ฐานที่อยู่ในหมวดพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพ ย์ (กองทุน Infra) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สทิ ธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร
ดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
1.2) หุน้ ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
ตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สทิ ธิได้มาซึง่ หุน้ ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุน้ กลุ่มนัน้ ๆ โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และหรือ
1.3) ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีใ่ ห้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนี
กลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวด
พัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชือ่ มโยงกับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝงทีเ่ ชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อ
1.1-1.3 โดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2) ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ไทย ทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษทั จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝาก
ต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิ ุคคล/สถาบันทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด อาทิ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กองทุนส่วน
บุคคล ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูล้ งทุนกลุ่มยูนติ ลิงค์ เป็ นต้น โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุน และทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11) ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสีย่ งและ
ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตรา
แลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง และมีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ทําให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้
ลงทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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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

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - เงินฝากออม
ทรัพย์

6.66

Keppel DC REIT

6.30

Ascendas Real Estate Investment Trust

6.01

Capital Mall Trust

5.69

Frasers Centrepoint Trust

5.30

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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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 0.81

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่เกินร้อยละ 0.81

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

6

ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ผลตอบแทนรวมของดัชนี กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50% และอัตราผลตอบแทนของ
FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงิ นบาท
50%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -6.30%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 6.78% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 2.62% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

17.54% 7.55%

75

17.54%

75

21.28%

75

10.98%

50

11.24%

75

11.27%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
ควาผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

19.36% 8.02%
3.75% 4.24%
4.73% 4.96%

50
5
25

19.36%
3.75%
4.73%

75
5
50

24.12%
3.92%
4.84%

25
5
50

12.43%
6.01%
6.96%

25
50
75

11.28%
6.78%
7.08%

75
5
50

11.31%
5.08%
5.66%

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

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประมาณปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11)) ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั น
ผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11) โดยพิจารณาจาก
1. ผลการดําเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกําไร
สะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้
ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. ในกรณีทเ่ี งินปั นผลทีจ่ ะจ่ายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ มีจาํ นวน
น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจงดจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวได้ โดยหากกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลมากกว่า 1 ครัง้ ในรอบปี
บัญชี ให้นํายอดเงินปั นผลทีค่ าํ นวณได้ไปรวมคํานวณกับการจ่ายเงินปั นผล
ในครัง้ ต่อไปของรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน
3. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่
เกีย่ วข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกีย่ วข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน
อนาคต
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลโครงการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
17 กุมภาพันธ์ 2555
ไม่กาํ หนด
30,000 ล้านบาท (19,837.97 ล้านบาท)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 1 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 1 บาท
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปั จจุบนั T+5 คือ 5
วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ -ขายได้ทุกวันทําการของประเทศไทยและกองทุนหลัก
กรณีผลู้ งทุนทีซ่ อ้ื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนติ ลิง้ ค์) บริษทั ประกัน
ชีวติ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุน
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กองทุน (โดยมิให้นบั
รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ล่ี กั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ระบุวนั หยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
โครงการ) ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องได้จาก
กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทํา
โดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กุมภาพันธ์ 2555
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
0.1524
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ร้องเรียน
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
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผลประโยชน์
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
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มกี าร
กระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้
ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง
ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้สว่ นใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
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ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้งั
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ 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 กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ 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 การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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สําหรับกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริ หารของบริ ษทั จัดการเท่านัน้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิ กายน 2562

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม
Principal Property Income Fund
PRINCIPAL iPROP

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)
(ชนิ ดผูล้ งทุนพิ เศษ: PRINCIPAL iPROP-X)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทงั ้
ในและต่างประเทศ โดย
1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs) (กองทุ นProperty) Exchange Traded Fund ที่เน้ น ลงทุ น ในตราสารของ
กองทุ น อสังหาริม ทรัพ ย์ (REITs ETF) หน่ ว ยของกองทุ น รวมโครงสร้างพื้น ฐานที่อยู่ในหมวดพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพ ย์ (กองทุน Infra) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สทิ ธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร
ดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
1.2) หุน้ ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
ตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สทิ ธิได้มาซึง่ หุน้ ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุน้ กลุ่มนัน้ ๆ โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และหรือ
1.3) ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีใ่ ห้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนี
กลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวด
พัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชือ่ มโยงกับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝงทีเ่ ชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อ
1.1-1.3 โดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2) ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ไทย ทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษทั จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝาก
ต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุน และทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.
15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11) ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
เหมาะสําหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษทั จัดการ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ เติมในอนาคต โดยเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุน
ดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมี
ความเสีย่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ อัตรา
แลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง และมีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ทําให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้
ลงทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่

3

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ตํ่า

สูง

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

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ป้องกัน

ตํ่า

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)

*หมายเหตุ เนื่องจากปั จจุบนั ไม่มผี ลู้ งทุนใน PRINCIPAL iPROP-X จึงไม่มขี อ้ มูลของชนิดผูล้ งทุนพิเศษ

4

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) - เงินฝากออม
ทรัพย์

6.66

Keppel DC REIT

6.30

Ascendas Real Estate Investment Trust

6.01

Capital Mall Trust

5.69

Frasers Centrepoint Trust

5.30

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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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 0.81

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่เกินร้อยละ 0.81

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน
*หมายเหตุ เนื่องจากปั จจุบนั ไม่มผี ลู้ งทุนใน PRINCIPAL iPROP-X จึงไม่มขี อ้ มูลของชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ผลตอบแทนรวมของดัชนี กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50% และอัตราผลตอบแทนของ
FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงิ นบาท
50%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ n/a
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ n/a
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ n/a
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประมาณปี ละ 1 ครัง้ (ทัง้ นี้ อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ )เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556
เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11)) ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินปั นผล

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นปันผล

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.15/2556 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุน (ฉบับที่ 11) โดยพิจารณาจาก
1. ผลการดําเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกําไร
สะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่กรณี และการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้
ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
2. ในกรณีทเ่ี งินปั นผลทีจ่ ะจ่ายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ มีจาํ นวน
น้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจงดจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวได้ โดยหากกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลมากกว่า 1 ครัง้ ในรอบปี
บัญชี ให้นํายอดเงินปั นผลทีค่ าํ นวณได้ไปรวมคํานวณกับการจ่ายเงินปั นผล
ในครัง้ ต่อไปของรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน
3. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่
เกีย่ วข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกีย่ วข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน
อนาคต
ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลโครงการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
17 กุมภาพันธ์ 2555
ไม่กาํ หนด
30,000 ล้านบาท (19,837.97 ล้านบาท)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน : สามารถเริม่ ทําธุรกรรมได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 พ.ย. 2562
เป็ นต้นไป
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 1 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 1 บาท
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน: สามารถเริม่ ทําธุรกรรมได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 พ.ย.
2562 เป็ นต้นไป
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปั จจุบนั T+5 คือ 5
วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB /
KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/ KK/ TBANK
ผูล้ งทุนสามารถซือ้ -ขายได้ทุกวันทําการของประเทศไทยและกองทุนหลัก
กรณีผลู้ งทุนทีซ่ อ้ื กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน (ยูนติ ลิง้ ค์) บริษทั ประกัน
ชีวติ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุน
ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กองทุน (โดยมิให้นบั
รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ล่ี กั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ระบุวนั หยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
โครงการ) ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องได้จาก
กรมธรรม์ ประกันชีวติ ควบการลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายทีจ่ ดั ทํา
โดยบริษทั ประกันชีวติ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กุมภาพันธ์ 2555
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
N/A
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

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

9

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 6 พฤศจิกายน 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
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มกี าร
กระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้
ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึง่ ต้องลงทุนเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง
ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้สว่ นใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
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ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้งั
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลัง
เป็ 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 ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ 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 การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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