กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

31 สิงหาคม 2565

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund
31 สิงหาคม 2565
Class A

ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ
ระดับความเสี่ยง
ประเภทโครงการ

PRINCIPAL iPROPEN
่ งสูงมาก)
8 (เสีย
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก,
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
วันที่จดทะเบียนกองทุน
26 พฤศจิกายน 2562
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤79%)
การป้องกันความเสี่ยงจาก
ขึ้นอยู่กบ
ั ดุลยพิ นจ
ิ ของผู้จด
ั การกองทุน
่ น
อัตราแลกเปลีย
จํานวนเงินทุนของโครงการ
20,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของ
4,045.11 ล้านบาท
โครงการปัจจุบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า
8.7617 บาท
ชนิดจ่ายเงินปันผล
8.7617 บาท
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
8.7633 บาท
ชนิดเพื่ อการออม
8.7575 บาท
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสี่ยงด้านตลาด
่ งจากการลงทุนในกองทุนรวม
2. ความเสีย
อสังหาริมทรัพย์/REITs/กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้ นฐาน
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
4. ความเสี่ยงทางธุรกิจ
่ งทุน
5. ความเสี่ยงของประเทศทีล
่ งของอัตราแลกเปลีย
่ น
6. ความเสีย
่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. ความเสีย
่ ีลักษณะ
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทีม
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
่ งจากความสามารถในการชําระหนีข
้ องผู้
9. ความเสีย
ออกตราสาร
นโยบายจ่ายเงินปันผล
พิ จารณาจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เฉพาะชนิดจ่ายเงิน
ปันผล) โดยพิ จารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุด
่ ริษท
ตามช่วงเวลาทีบ
ั จัดการเห็นสมควร จากกําไร
สะสม หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีทจ
ี่ ะจ่ายเงินปันผล
แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้อง
้ ในงวดที่
ไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่ มขึน
มีการจ่ายเงินปันผลนัน
้
ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปัน
้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
ผลเพิ่ มเติมในหนังสือชีช
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
Registrar
บลจ.พรินซิเพิ ล จํากัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
แสดงในข้อมูลที่ใช้
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………
้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 12.00 น.**
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออมได้
้
มูลค่าขั้นตํ่าของการซือ
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ชนิดเพื่ อการออม
วันทําการขายคืน

มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า
รับเงินค่าขายคืน

ตั้งแต่ปี 2563-2567
1,000 บาท*
1,000 บาท*
1 บาท
1,000 บาท*
ทุกวันทําการ ตัง
้ แต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 12:00 น.**
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออมสามารถทํารายการขาย
่ นหน่วยลงทุนออกได้ตง
คืน/สับเปลีย
ั้ แต่วันทําการแรกของ
เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV (ประกาศ
NAV T+1, คืนเงิน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/
KK เวลา 13.00 น.)

Class D

Class C

Class SSF

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/
หรือทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน และ/หรือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน
private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่ อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้ นฐาน และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตรา
สารของกองทุ นรวมโครงสร้างพื้ นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ ให้สิ ทธิในการได้ม าซึ่ งตราสารดั งกล่ าว
หรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบั ญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ
ของกองทุ น โดยกองทุ น จะลงทุ น ในต่ างประเทศโดยเฉลี่ ยในรอบปีบั ญ ชีไม่ เกิ นร้ อยละ 79 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และเพื่ อป้ องกั นความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ย น (Hedging)
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิ จารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ
่ ทีเ่ กีย
่ วข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์, ทิศทางอัตราดอกเบี้ย, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความ
ปัจจัยอืน
เสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิ จารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
อาจไม่เป็นไปเพื่ อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่อ
ี าจได้รับ ผู้จัดการ
กองทุนอาจไม่ปอ
้ งกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้

.……………………………………………………………………………………

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 1.605% (ปัจจุบน
ั 1.00%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 1.605% (ปัจจุบน
ั 1.00%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 1.605% (ยกเว้น)
ชนิดเพื่ อการออม
ไม่เกิน 1.605% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ชนิดเพื่ อการออม
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน
ื่ ใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 1.605% (ปัจจุบน
ั 0.963%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 1.605% (ปัจจุบน
ั 0.963%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 1.605% (ปัจจุบน
ั 0.963%)1)
ชนิดเพื่ อการออม
ไม่เกิน 1.605% (ปัจจุบน
ั 0.963%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบน
ั 0.032%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบน
ั 0.032%)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบน
ั 0.005%)
ชนิดเพื่ อการออม
ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบน
ั 0.032%)
นายทะเบียน
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.047%)
ชนิดเพื่ อการออม
ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.321%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 4.815% (ปัจจุบน
ั 0.285%)***
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 4.815% (ปัจจุบน
ั 0.285%)***
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 4.815% (ปัจจุบน
ั 0.285%)***
ชนิดเพื่ อการออม
ไม่เกิน 4.815% (ปัจจุบน
ั 0.285%)***
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่เกิน 7.290% (ปัจจุบน
ั 1.601%)***
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ไม่เกิน 7.290% (ปัจจุบน
ั 1.601%)***
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ไม่เกิน 7.290% (ปัจจุบน
ั 1.300%)1),***
ไม่เกิน 7.290% (ปัจจุบน
ั 1.601%)***
ชนิดเพื่ อการออม

* การปรับขั้นตํ่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป

*ข้อมูล 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่น
ื ใดใน

** การปรับระยะเวลาการรับคําสั่งซื้อ/ขายเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 เป็นต้นไป

1)

……………………………………………………………………………………

ทํานองเดียวกันไว้แล้ว
มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.64 เป็นต้นไป

**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็น
อัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

31 สิงหาคม 2565

ผลการดําเนินงาน

1. Real Estate – AUD 25.50%
2. Real Estate – Domestic 19.08%
3. Real Estate - JPY 18.68%
4. Unit Trust - Real Estate – SGD 15.39%
5. Unit Trust - Real Estate – HKD 4.75%
6. Infrastructure Fund 4.26%
7. Stock (Austrelia Dollar) 2.92%
8. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2.61%
9. Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed 1.89%
10. Real Estate – HKD 1.54%
11. Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange 1.33%
12. Stock (Hong Kong Dollar) 1.15%

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานใน
อนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทัง
้ นี้ ผู้ลงทุน
สามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบน
ั ได้ที่ www.principal.th

13. พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสัน
้ อายุไม่เกิน 1 ปี 0.52%
14. Stock (Japanese YEN) 0.49%
่ื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.11%
15. สินทรัพย์อน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของ
NAV

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 ตัวแรก
Real Estate - AUD : GOODMAN GROUP : GMG AU

8.70

กองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคม ดิจิทล
ั : DIF

3.95

Scentre Group : SCG AU

3.74

ทรัสต์เพื่ อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โก
รท : CPNREIT

3.48

CapitaLand Mall Trust : CICT SP

2.93

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทัง
้ งทุนสามารถดูขอ
้ มูลที่เป็น
้ นี้ ผูล
ปัจจุบน
ั ได้ท่ี www.principal.th

Fund Performance

ตั้งแต่จัดตัง
้ 1

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี1

3 ปี1

5 ปี1

iPROPEN-A(%)

-9.54

-1.42

-2.81

-8.94

n/a

n/a

-4.67

Benchmark (%)*

-7.70

-1.12

-1.39

-5.94

n/a

n/a

0.00

Information Ratio2

-2.27

-1.10

-2.23

-2.41

n/a

n/a

-1.22

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

11.21

11.34

11.06

10.20

n/a

n/a

14.96

iPROPEN-D(%)

-9.54

-1.42

-2.81

-8.94

n/a

n/a

-4.67

Benchmark (%)*

-7.70

-1.12

-1.39

-5.94

n/a

n/a

0.00

Information Ratio2

-2.27

-1.10

-2.22

-2.40

n/a

n/a

-1.22

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

11.21

11.34

11.06

10.20

n/a

n/a

14.96

iPROPEN-C(%)

-9.53

-1.42

-2.80

n/a

n/a

n/a

-9.82

Benchmark (%)*

-7.70

-1.12

-1.39

n/a

n/a

n/a

-7.06

Information Ratio2

-2.27

-1.10

-2.22

n/a

n/a

n/a

-2.27

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)

11.21

11.34

11.06

n/a

n/a

n/a

10.28

iPROPEN-SSF(%)

-9.54

-1.42

-2.81

-8.93

n/a

n/a

5.83

Benchmark (%)*

-7.70

-1.12

-1.39

-5.94

n/a

n/a

13.04

Information Ratio2

-2.27

-1.10

-2.23

-2.40

n/a

n/a

-2.02

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (%)
11.21
11.34
11.06
10.20
n/a
n/a
10.76
1
่ ีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ผลตอบแทนทีม
2
่ ง
Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จด
ั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสีย
*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17% + FSTREI TRI Index (THB) 3% +
AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost
17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35% (source: Bloomberg,
MorningStar Direct, BOT ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565) มีผลตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ก่อนหน้านัน
้ ใช้ benchmark SET PF&REIT TRI Index 21% +
FSTREI TRI Index (THB) 10% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 10% + AS51PROT Index (THB) 15% + AS51PROT Index
adjusted with FX hedging cost 15% + TREITNTR Index (THB) 10% + TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 10% + HSI 33 Index
(THB) 4.5% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging cost 4.5% (7 กันยายน 2564 – 3 มกราคม 2565)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม

31 สิงหาคม 2565

• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออม (SSF) ในคู่มอ
ื การลงทุน โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมรรพากร
กําหนด ผูล
้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน/หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
้ หน่วยลงทุน
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออม หรือกองทุนเพื่ อการออมจะสามารถสับเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้ระหว่าง
หน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออม หรือกองทุนเพื่ อการออมอื่นที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีดว
้ ยกันเท่านั้น เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนด
เพิ่ มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่ อการออม หรือชนิดเพื่ อการออมไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกัน
• เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวม
่ งจาก
โครงสร้างพื้ นฐาน ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้ นฐานโดยตรง เช่น ความเสีย
ความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิ่ มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอาจทําให้มี
่ ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนทีก
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบ
ั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับ
เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล
้ งทุนอาจได้รบ
ั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น
่ าจเกิดขึ้น
ผูล
้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงทีอ
จากการลงทุนได้
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถอ
ื หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน หนังสือชี้ชวน
• ผูล
้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผูต
้ ิดต่อกับ
้ หน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ
• ผูล
้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
้ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ ขาย
• เอกสารฉบับนี้จัดทําขึน
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษท
ั ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ท่บ
ี ริษัทจัดการและผูส
้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่
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

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 31 สิ หา ม 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล อ็นแฮนซ พร็อพ พอรตี แอนด อินฟราสตรั
Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund
ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

อร ฟล็ ซ อิน ัม
ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL iPROPEN-A)
ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Fund of Funds
กลุ่มกองทุนรวม : Fund of Property fund - Thai and Foreign

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคา/ น้ามันดิบ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลง
ทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่ง
ตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

วัน ริ่มตน class

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

นโยบาย าร าย ินปันผล

จ่าย

อาย อ ทน

2 ปี 8 เดือน 25 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหาร 26 พฤศจิกายน 2562

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

คุณธนา เชนะกุล วันที่เริ่มบริหาร 26 พฤศจิกายน 2562

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-9.54%

-1.42%

-2.81%

-8.94%

N/A

N/A

N/A

-4.67%

ดัชนีชี้วัด*

-7.70%

-1.12%

-1.39%

-5.94%

N/A

N/A

N/A

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-5.74%

-0.97%

-1.95%

-6.49%

-5.20%

2.43%

5.20%

N/A

ความผันผวนกองทุน

11.21% 11.34% 11.06% 10.20%

N/A

N/A

N/A

14.96%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22% 11.45% 10.99% 10.24%

N/A

N/A

N/A

17.74%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17%
+ FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% +
TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging
cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย
(SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ
21
2) ดัชนี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total
Return ในสกุลเงิน SGD ในสัดส่วนร้อยละ 20
3) ดัชนีS&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุล
เงิน AUD ในสัดส่วนร้อยละ 30
4) ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ใน
สกุลเงิน JPY ในสัดส่วนร้อยละ 20
5) ดัชนี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงิน HKD ใน
สัดส่วนร้อยละ 9
*ดัชนีข้อ 2) - 5) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทา
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 85% และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตาม
สัดส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 15%

า ตอน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :
ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ได้รับการรับรอง CAC
หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ
บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม
www.principal.th

PRINCIPAL iPROPEN-A
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 12.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

-0.22

Beta

0.85

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

0.4550

าร ัด าร

1.610%

0.964%

รวม าใช าย

7.290%

1.601%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.610%

1.000%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

1.000%

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

38.58

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

75.80

-4.84

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-33.99

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

% อ NAV

Real Estate - AUD

25.50

Real Estate - Domestic

19.08

Real Estate - JPY

18.68

Unit Trust - Real Estate - SGD

15.39

Unit Trust - Real Estate - HKD

4.75

Infrastructure Fund

4.26

Stock (Austrelia Dollar)

2.92

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

2.61

Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed

1.89

Real Estate - HKD

1.54

Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange

1.33

Stock (Hong Kong Dollar)

1.15

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

0.52

Stock (Japanese YEN)

0.49

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.11

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

AUSTRALIA

29.17

THAILAND

24.68

JAPAN

19.17

SINGAPORE

17.63

HONG KONG

7.43

ที่มา: 31 กรกฎาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

85.84

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.74

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.25

ธนาคาร

3.12

UNIT TRUST

2.64

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Real Estate - AUD : GOODMAN GROUP : GMG AU

8.70

Infrastructure Fund : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) : DIF

3.95

Real Estate - AUD : SCENTRE GROUP : SCG AU

3.74

Real Estate - Domestic : บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) :
CPNREIT

3.48

Unit Trust - Real Estate - SGD : Capital Mall Trust : CICT SP

2.93

PRINCIPAL iPROPEN-A
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 31 สิ หา ม 2565

อ ทน ปิ ดพริ นซิ พิ ล อ็นแฮนซ พร็อพ พอรตี แอนด อิ นฟราสตรั

อร ฟล็ ซ อิ น มั

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund
ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล (PRINCIPAL iPROPEN-D)
ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Fund of Funds
กลุ่มกองทุนรวม : Fund of Property fund - Thai and Foreign

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคา/ น้ามันดิบ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลง
ทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่ง
ตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

วัน ริ่มตน class

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

นโยบาย าร าย ินปันผล

จ่าย

อาย อ ทน

2 ปี 8 เดือน 25 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหาร 26 พฤศจิกายน 2562

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

คุณธนา เชนะกุล วันที่เริ่มบริหาร 26 พฤศจิกายน 2562

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-9.54%

-1.42%

-2.81%

-8.94%

N/A

N/A

N/A

-4.67%

ดัชนีชี้วัด*

-7.70%

-1.12%

-1.39%

-5.94%

N/A

N/A

N/A

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-5.74%

-0.97%

-1.95%

-6.49%

-5.20%

2.43%

5.20%

N/A

ความผันผวนกองทุน

11.21% 11.34% 11.06% 10.20%

N/A

N/A

N/A

14.96%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22% 11.45% 10.99% 10.24%

N/A

N/A

N/A

17.74%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17%
+ FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% +
TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging
cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย
(SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ
21
2) ดัชนี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total
Return ในสกุลเงิน SGD ในสัดส่วนร้อยละ 20
3) ดัชนีS&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุล
เงิน AUD ในสัดส่วนร้อยละ 30
4) ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ใน
สกุลเงิน JPY ในสัดส่วนร้อยละ 20
5) ดัชนี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงิน HKD ใน
สัดส่วนร้อยละ 9
*ดัชนีข้อ 2) - 5) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทา
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 85% และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตาม
สัดส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 15%

า ตอน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :
ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ได้รับการรับรอง CAC
หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ
บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม
www.principal.th

PRINCIPAL iPROPEN-D
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 12.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

-0.22

Beta

0.85

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

0.4550

าร ัด าร

1.610%

0.964%

รวม าใช าย

7.290%

1.601%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.610%

1.000%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

1.000%

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

38.58

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

75.80

-4.84

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-33.99

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

% อ NAV

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

AUSTRALIA

29.17

THAILAND

24.68

JAPAN

19.17

SINGAPORE

17.63

HONG KONG

7.43

ที่มา: 31 กรกฎาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

85.84

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.74

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.25

ธนาคาร

3.12

UNIT TRUST

2.64

Real Estate - AUD

25.50

Real Estate - Domestic

19.08

Real Estate - JPY

18.68

Unit Trust - Real Estate - SGD

15.39

Unit Trust - Real Estate - HKD

4.75

Real Estate - AUD : GOODMAN GROUP : GMG AU

8.70

Infrastructure Fund

4.26

Infrastructure Fund : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) : DIF

3.95

Stock (Austrelia Dollar)

2.92

Real Estate - AUD : SCENTRE GROUP : SCG AU

3.74

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

2.61

3.48

Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed

1.89

Real Estate - Domestic : บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) :
CPNREIT

Real Estate - HKD

1.54

Unit Trust - Real Estate - SGD : Capital Mall Trust : CICT SP

2.93

Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange

1.33

Stock (Hong Kong Dollar)

1.15

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

0.52

Stock (Japanese YEN)

0.49

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.11

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

PRINCIPAL iPROPEN-D
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 31 สิ หา ม 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล อ็นแฮนซ พร็อพ พอรตี แอนด อินฟราสตรั
Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund
ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

อร ฟล็ ซ อิน ัม
ชนิดผล ทน ลม (PRINCIPAL iPROPEN-C)
ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Fund of Funds
กลุ่มกองทุนรวม : Fund of Property fund - Thai and Foreign

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคา/ น้ามันดิบ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลง
ทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่ง
ตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

วัน ริ่มตน class

วันที่ 7 กันยายน 2564

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

1 ปี 4 เดือน 0 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหาร 26 พฤศจิกายน 2562

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

คุณธนา เชนะกุล วันที่เริ่มบริหาร 26 พฤศจิกายน 2562

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-9.53%

-1.42%

-2.80%

N/A

N/A

N/A

N/A

-9.82%

ดัชนีชี้วัด*

-7.70%

-1.12%

-1.39%

N/A

N/A

N/A

N/A

-7.06%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-5.74%

-0.97%

-1.95%

-6.49%

-5.20%

2.43%

5.20%

N/A

ความผันผวนกองทุน

11.21% 11.34% 11.06%

N/A

N/A

N/A

N/A

10.28%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22% 11.45% 10.99%

N/A

N/A

N/A

N/A

10.31%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17%
+ FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% +
TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging
cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย
(SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ
21
2) ดัชนี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total
Return ในสกุลเงิน SGD ในสัดส่วนร้อยละ 20
3) ดัชนีS&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุล
เงิน AUD ในสัดส่วนร้อยละ 30
4) ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ใน
สกุลเงิน JPY ในสัดส่วนร้อยละ 20
5) ดัชนี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงิน HKD ใน
สัดส่วนร้อยละ 9
*ดัชนีข้อ 2) - 5) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทา
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 85% และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตาม
สัดส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 15%

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :
ัดอันดับ อ ทน Morningstar
ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

ได้รับการรับรอง CAC
หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม
www.principal.th

PRINCIPAL iPROPEN-C
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 12.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

-0.64

Beta

N/A

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

0.4550

าร ัด าร

1.610%

0.142%

รวม าใช าย

7.290%

0.479%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.610%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

38.58

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

75.80

N/A

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-15.02

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

% อ NAV

Real Estate - AUD

25.50

Real Estate - Domestic

19.08

Real Estate - JPY

18.68

Unit Trust - Real Estate - SGD

15.39

Unit Trust - Real Estate - HKD

4.75

Infrastructure Fund

4.26

Stock (Austrelia Dollar)

2.92

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

2.61

Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed

1.89

Real Estate - HKD

1.54

Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange

1.33

Stock (Hong Kong Dollar)

1.15

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

0.52

Stock (Japanese YEN)

0.49

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.11

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

AUSTRALIA

29.17

THAILAND

24.68

JAPAN

19.17

SINGAPORE

17.63

HONG KONG

7.43

ที่มา: 31 กรกฎาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

85.84

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.74

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.25

ธนาคาร

3.12

UNIT TRUST

2.64

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Real Estate - AUD : GOODMAN GROUP : GMG AU

8.70

Infrastructure Fund : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) : DIF

3.95

Real Estate - AUD : SCENTRE GROUP : SCG AU

3.74

Real Estate - Domestic : บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) :
CPNREIT

3.48

Unit Trust - Real Estate - SGD : Capital Mall Trust : CICT SP

2.93

PRINCIPAL iPROPEN-C
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 31 สิ หา ม 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล อ็นแฮนซ พร็อพ พอรตี แอนด อินฟราสตรั

อร ฟล็ ซ อิน ัม

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund
ชนิ ดเพื�อการออม (PRINCIPAL iPROPEN-SSF)
ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ Fund of Funds
กลุ่มกองทุนรวม : Fund of Property fund - Thai and Foreign

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property
fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคา/ น้ามันดิบ เป็นต้น
โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลง
ทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่ง
ตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

วัน ริ่มตน class

วันที่ 2 เมษายน 2563

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

2 ปี 4 เดือน 28 วัน

ผ ัด าร อ ทน
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล วันที่เริ่มบริหาร 26 พฤศจิกายน 2562

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

คุณธนา เชนะกุล วันที่เริ่มบริหาร 26 พฤศจิกายน 2562

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-9.54%

-1.42%

-2.81%

-8.93%

N/A

N/A

N/A

5.83%

ดัชนีชี้วัด*

-7.70%

-1.12%

-1.39%

-5.94%

N/A

N/A

N/A

13.04%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-5.74%

-0.97%

-1.95%

-6.49%

-5.20%

2.43%

5.20%

N/A

ความผันผวนกองทุน

11.21% 11.34% 11.06% 10.20%

N/A

N/A

N/A

10.76%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

11.22% 11.45% 10.99% 10.24%

N/A

N/A

N/A

12.58%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปใช้ SET PF&REIT TRI Index 21% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 17%
+ FSTREI TRI Index (THB) 3% + AS51PROT Index adjusted with FX hedging cost 25.5% + AS51PROT Index (THB) 4.5% +
TREITNTR Index adjusted with FX hedging cost 17% + TREITNTR Index (THB) 3% + HSI 33 Index adjusted with FX hedging
cost 7.65% + HSI 33 Index (THB) 1.35%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย
(SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ
21
2) ดัชนี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total
Return ในสกุลเงิน SGD ในสัดส่วนร้อยละ 20
3) ดัชนีS&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุล
เงิน AUD ในสัดส่วนร้อยละ 30
4) ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ใน
สกุลเงิน JPY ในสัดส่วนร้อยละ 20
5) ดัชนี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงิน HKD ใน
สัดส่วนร้อยละ 9
*ดัชนีข้อ 2) - 5) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก
เปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทา
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 85% และปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตาม
สัดส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 15%

า ตอน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :
ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ได้รับการรับรอง CAC
หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ
บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม
www.principal.th

PRINCIPAL iPROPEN-SSF
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 12.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

0.20

Beta

0.89

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

0.4550

าร ัด าร

1.610%

0.964%

รวม าใช าย

7.290%

1.601%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)
ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.610%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

ยกเว้น

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

ารโอนหนวย

38.58

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

็บ ริ

าธรรม นียม

75.80

-6.24

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-15.07

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

% อ NAV

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

AUSTRALIA

29.17

THAILAND

24.68

JAPAN

19.17

SINGAPORE

17.63

HONG KONG

7.43

ที่มา: 31 กรกฎาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร
หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

85.84

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.74

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3.25

ธนาคาร

3.12

UNIT TRUST

2.64

Real Estate - AUD

25.50

Real Estate - Domestic

19.08

Real Estate - JPY

18.68

Unit Trust - Real Estate - SGD

15.39

Unit Trust - Real Estate - HKD

4.75

Real Estate - AUD : GOODMAN GROUP : GMG AU

8.70

Infrastructure Fund

4.26

Infrastructure Fund : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) : DIF

3.95

Stock (Austrelia Dollar)

2.92

Real Estate - AUD : SCENTRE GROUP : SCG AU

3.74

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

2.61

3.48

Unit Trust - Real Estate - EUR - Non Listed

1.89

Real Estate - Domestic : บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) :
CPNREIT

Real Estate - HKD

1.54

Unit Trust - Real Estate - SGD : Capital Mall Trust : CICT SP

2.93

Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange

1.33

Stock (Hong Kong Dollar)

1.15

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

0.52

Stock (Japanese YEN)

0.49

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.11

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

PRINCIPAL iPROPEN-SSF
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน : ซึง่ กองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐานโดยตรง เช่น
ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น รวมถึง
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทําให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของรายได้จากการดําเนินงานของทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าไปลงทุน ซึง่ อาจ
ทําให้ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลลดลง บริษทั จัดการจะมีการพิจารณาถึงรายละเอียด โครงสร้าง และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ข้าไปลงทุนในประเภททรัพย์สนิ ต่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของ
ปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพืน้ ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสาร
ต่าง ๆ แต่ละรายบริษทั เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่
น่าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพืน้ ฐานและศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน และตลาดทุนซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้
ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นสภาพคล่องเป็ น สําคัญ โดย
คํานึงถึงปริมาณการซื้อขายของกองทุนนัน้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน
4. ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น ผลการ
ดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่
สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปั จจัยทีม่ ี
ผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานของตราสาร เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของตราสาร
ทีก่ องทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทั จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธกี ารและ
ความถีใ่ นการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและ คุณภาพของตราสาร โดยบริษทั จัดการจะคัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง
ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบาย
ต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
6. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น
กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน
หากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจาก
การป้ องกันความเสีย่ งขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น

เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ ง
ของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจ
ได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม โดยจะใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
7. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่า
หลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสีย่ ง และ
รายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มรี ะบบทีเ่ หมาะสมในการบริหารความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
และในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลด
ความเสีย่ งในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลีย่ นมีการ
เปลีย่ นแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว
ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์
ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และ
เกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้สว่ นใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่ อกโดยบริษทั หรือ
สถาบันการเงินทีม่ คี วามมันคงสู
่ ง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทัง้ วิเคราะห์และ
ควบคุมระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อา้ งอิง ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม

