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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่ อการเลี้ยงชีพ
Principal Property Income Retirement Mutual Fund
31 มกราคม 2564
รองรับกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ
กองทุนนี้ล งทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุต สาหกรรมอสั งหาริมทรั พย์ (Property Sector Fund)
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่า ว ผู้ล งทุนอาจสู ญเสีย เงิ นลงทุนจํานวนมาก
นโยบายการลงทุน

ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ

PRINCIPAL iPROPRMF

กองทุ น มี น โยบายเน้ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารในหมวดอุ ต สาหกรรม

ระดับความเสี่ยง

8 (เสี่ยงสูงมาก)

อสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดย

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds),

1)

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund),
วันที่ จดทะเบียนกองทุน

กองทุนรวมเพื่ อการเลี้ย งชีพ

อสั งหาริ ม ทรัพ ย์ (REITs) (กองทุ น Property) Exchange Traded Fund

20 ธันวาคม 2555

ที่เน้ นลงทุน ในตราสารของกองทุน อสั งหาริมทรัพ ย์ (REITs ETF) หน่ วยของ

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (ไม่เกิน79%)
การป้องกันความเสี่ยงจาก

กองทุ น จะมุ่ ง ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่จ ด
ทะเบี ยน ใน ต ลาด หลั ก ทรั พ ย์ หน่ วยท รั ส ต์ ข องท รั ส ต์ เพื่ อ การล งทุ น ใน

ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิ จของผู้ จัดการกองทุน

ก อ ง ทุ น ร ว ม โค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ าน ที่ อ ยู่ ใน ห ม ว ด พั ฒ น า อุ ต ส าห ก ร ร ม
อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ (กองทุ น Infra) หน่ ว ยของกองทุ น private equity ที่
มุ่งเน้ นลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ หรื อหลักทรัพ ย์หรือตราสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บ

อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 2,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,433.88 ล้านบาท
ปัจจุบัน

อุตสาหกรรมอสัง หาริม ทรัพ ย์ (กองทุ น Private Equity) รวมถึ งตราสาร
อื่น ใดที่ใ ห้สิ ท ธิในการได้ มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่ มของตราสารดังกล่ า ว
ทั้งในและต่างประเทศ
2) หุ้ น ในกลุ่ ม พั ฒ นาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ หรื อที่ มี ลัก ษณะเที ย บเคี ย งได้กั บหมวด

มูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ/หน่ วย

16.2706 บาท

ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง

1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม

พั ฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงิ น

หมวดอุ ตสาหกรรมอสั งหาริมทรัพย์

อื่น ใดในการให้สิ ท ธิไ ด้ม าซึ่งหุ้ น ดังกล่า วหรือให้ผลตอบแทนกั บหุ้ น กลุ่ ม นั้ น ๆ

2. ความเสี่ย งด้านตลาด
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

โดยขึ้นอยู่กับดุลพิ นิจของผู้จัดการกองทุน และหรือ
3) ตราสารที่มี ลักษณะของสั ญญาซื้ อขายล่ว งหน้ าแฝง (Structured note) ที่

4. ความเสี่ยงทางธุร กิจ

ให้ ผ ลตอบแทนอ้ า งอิ ง กั บ หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ดั ช นี ก ลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ

5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของ

สิ น ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หมวดพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ ที่ มี ลั ก ษณ ะ

ผู้ ออกตราสาร

เที ย บเคี ย งได้ กับหมวดพั ฒนาอุ ตสาหกรรมอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ทั้งในไทย และ

6. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

หรื อต่ างประเทศ อาทิ ตราสารที่มี ลักษณะของสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้า แฝงที่

7. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

ให้ผลตอบแทนเชื่ อมโยงกับผลการดํ าเนิ น งานของ PFUND Index, ตราสาร

8. ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่ว งหน้า

ที่มี ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่ ว งหน้า แฝงที่ใ ห้ผลตอบแทนเชื่ อมโยงกับผล

9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะ

การดํ า เนิ นงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่ มี ลั กษณะของสัญญา

ของสั ญญาซื้อขายล่ว งหน้าแฝง

ซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เชื่อมโยงกับรายได้ของอสั งหาริมทรัพย์ เป็นต้น

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ทั้ ง นี้ กองทุ น จะลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารในหมวดพั ฒนา

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํา กัด

อุตสาหกรรมอสั งหาริ มทรัพ ย์ดังกล่ าวตามข้อ 1-3 โดยเฉลี่ ยในรอบปีไม่ น้อยกว่ า

(มหาชน)

ร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพ ย์สิน สุท ธิของกองทุ น และกองทุ น จะลงทุ น ในหน่ ว ย

นายทะเบียน

บลจ. พรินซิเพิ ล จํา กัด

CIS หน่ว ยของกองทุน Infra หรือหน่ วยของกองทุ น Property และ/หรือหน่ว ย

ประเภทกองทุ นรวมตามที่

Fund of Property Fund–Thai and Foreign

private equity ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ตามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยเฉลี่ ยในรอบบั ญชี ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ าทรัพ ย์สิ นสุท ธิของ

แสดงในข้อมูลที่ ใช้เปรียบเทียบ
ผลการดําเนิ นงานของกองทุน

กองทุน

รวม ณ จุด ขาย
……………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่ วยลงทุ น)*

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมขาย

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยน

ตามเงื่อนไขการขาย และรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อ

ทุกวันทําการ ตั้ งแต่เวลาเริ่มทํา การ
ถึงเวลา 15.30 น.

มูลค่าขัน
้ ตํ่า ของการซื้อ

1,000 บาท*

วันทําการขายคืน

ทุกวันทําการแรกของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาเริ่มทํา

มูลค่าขัน
้ ตํ่า ของการขาย
ยอดคงเหลือขั้ นตํา่

ไม่กําหนด

รับเงิ นค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทําการ นั บจากวันคํานวณ NAV

การถึงเวลา 15.00 น.
ไม่กําหนด
(ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 ธนาคาร
CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธร
ุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้ แล้ว
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุ นรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจั ดการ

ไม่เกิน 1.61% (ปั จจุ บัน 0.8562%)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.11% (ปั จจุบัน 0.0321%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.54% (ปั จจุบัน 0.3211%)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

ไม่เกิน 2.56% (ปั จจุบัน 0.1074%)

รวมค่า ใช้ จ่ายทั้ งหมด

ไม่เกิน 4.82% (ปั จจุ บัน 1.3168%)

BAY/ TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

*ข้อมูล 1 ธ.ค. 62 - 30 พ.ย. 63; ค่า ธรรมเนียมเป็นอั ตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม

เวลา 13.00 น.)

ภาษีธุรกิ จเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้ แล้ว
……………………………………………………………………………………

* การปรับขั้นตํ่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป

……………………………………………………………………………………

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม เพื่ อการเลี้ยงชีพ
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สัดส่ วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุ นรวมลงทุน

ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

1. Unit Trust - Real Estate – SGD 46.38%
2. Real Estate – Domestic 29.11%

ชื่อทรั พย์สินและการลงทุ นสู งสุด 5 อันดับ แรก

3. Infrastructure Fund 10.22%
4. Real Estate - US Dollar - Singapore
Exchange 5.53%
5. บัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ 5.15%
6. Infrastructure Fund – SGD 2.52%
7. Real Estate – SGD 0.85%
8. Unit Trust - Real Estate – HKD 0.56%
9. บั ญชีเ งินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน 0.002%
10. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรั บ/ค้า งจ่าย)
ผลการดําเนิ นงาน

% ของ NAV

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

8.07

Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT :
KDCREIT

6.95

Infrastructure Fund : TRUE CORPORATION PLC.. :
DIF

6.66

Unit Trust - Real Estate - SGD : Frasers
Centrepoint Trust : FCT SP

6.55

Unit Trust - Real Estate - SGD : Capital Mall
6.07
Trust : CICT SP
หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้ งนี้ ผู้ ลงทุนสามารถ

-0.31%

ดูข้อมู ลที่เป็นปั จจุ บันได้ที่ www.principal.th

*ผลการดําเนินงานในอดี ต มิได้เ ป็นสิง
่ ยืนยันถึ งผลการดําเนิน งานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมู ล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้ งนี้ ผู้ ลงทุนสามารถดู
ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันได้ที่ www.principal.th
YTD
3 เดือน
iPROPRMF (%)
-1.68
5.97
Benchmark (%)*
-2.08
7.41
Information Ratio2
2.40
-1.49
ความผันผวนของผลการดําเนิน งาน (%)
5.56
8.36
1
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจั ดตั้ งมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป

6 เดือน
-5.08
-3.08
-1.22
8.41

ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
1 ปี1
3 ปี1
-15.54
2.76
-17.05
2.14
0.30
0.12
20.61
14.77

5 ปี1
7.73
6.83
0.21
12.70

ตั้งแต่ จัดตั้ งกองทุ น1
6.18
7.60
-0.26
9.33

2

Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้ จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทีย บกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใ ช้ : SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost
25% (source: MorningStar Direct, BOT ณ วันที่ 31 มกราคม 2564) มีผลตั้ งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป ก่ อนหน้านั้นใช้ benchmark SET
PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50% (3 เม.ย. 2560 – 10 ก.พ. 2563)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
•

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ย วกับสิท ธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไ ว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้ วย หากไม่ปฏิบัตต
ิ ามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ ลงทุน จะ
ไม่ได้รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

•

การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใ ช่การฝากเงิ น และมี ความเสี่ ย งของการลงทุน ผู้ลงทุน อาจได้รับเงิน ลงทุน คืน มากกว่า หรือน้อยกว่าเงิน ลงทุน เริ่ ม แรกก็ ไ ด้ ดั งนั้ น
ผู้ลงทุน ควรลงทุน ในกองทุน นี้ เมื่อเห็ นว่า การลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เหมาะสมกั บวั ตถุ ประสงค์การลงทุ นของผู้ลงทุน และผู้ ลงทุน ยอมรับความเสี่ย งที่ อาจเกิ ดขึ้ น
จากการลงทุนได้

•
•

ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่า ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนั งสือชี้ ชวน
ผู้ลงทุ นควรศึกษาข้อมู ลในหนังสื อชี้ชวนให้เ ข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้ เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกั บผู้ลงทุนให้
เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

•

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

•

เอกสารฉบั บนี้จัดทํ าขึ้ น เพื่ อวัตถุ ประสงค์ ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็ น การทั่ วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็น คําเสนอหรือการเชิ ญชวนให้บุคคลใดทํา การซื้ อ และ/
หรื อ ขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ า นการลงทุ น ประเภทต่ า ง ๆ ตามที่ ป รากฏในเอกสารฉบั บนี้ และไม่ ถือเป็ น การให้ คํา ปรึ กษาหรื อคํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บการทํ า ธุ ร กรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ของบริษัทต่า ง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

•

เนื่องจากกองทุนมี นโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุ นอาจมีความเสี่ย งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุ นอาจขาดทุ นหรือได้รับกํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ย น/หรื อ
ได้รบ
ั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได้

•

การเปลี่ ย นแปลงของอั ตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ โดยกองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่
เกี่ ย วข้ องกั บอั ตราแลกเปลี่ย นเงิน ตรา ที่อาจเกิดขึ้น ได้ จากการลงทุ น ในต่ า งประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ใ นแต่ละขณะขึ้น อยู่กับดุลยพิ นิ จที่
ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รับผลขาดทุน จากอั ตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนตํา่ กว่าเงิน ลงทุนเริม
่ แรกได้
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้ อผู กพั นได้ที่บริษัทจั ดการและผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้ งแต่ 8.30 น. ถึ ง 17.00 น. วัน จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขั ตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุ น พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็ บไซต์: www.principal.th

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Principal Property Income Retirement Mutual Fund
PRINCIPAL iPROPRMF
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จํากัด
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Fund of Funds
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิ เศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุ
นในกองทุ
นรวมไม่
การฝากเงิ
การลงทุ
นในกองทุ
นรวมไม่
ใช่ใกช่ารฝากเงิ
นน
0

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทงั ้
ในและต่างประเทศ โดย
1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุนProperty) Exchange Traded Fund ทีเ่ น้นลงทุนในตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานทีอ่ ยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ (กองทุน Infra) หน่วยของกองทุน private equity ทีม่ ุ่งเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์หรือ
ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (กองทุน Private Equity) รวมถึงตราสารอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในการได้มา
ซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
1.2) หุน้ ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
ตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สทิ ธิได้มาซึ่งหุน้ ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุน้ กลุ่มนัน้ ๆ โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และหรือ
1.3) ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีใ่ ห้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนี
กลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทเี่ กี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวด
พัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝงทีเ่ ชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อ
1.1-1.3 โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property และ/หรือหน่วย private equity ทัง้ ในและต่างประเทศ ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2) ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ไทย ทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษทั จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝาก
ต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

-

เหมาะสําหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ ทีต่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์รวมถึงหลักทรัพย์อ่นื ทีเ่ กี่ยวข้องในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ใน และ/หรือต่างประเทศ โดยเข้า
ใจความผันผวนและรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ และรับความเสีย่ งของการ
ลงทุนในต่างประเทศได้
ผูท้ มี่ เี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน (สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ทยี่ ่นื เสียภาษี
ทัง้ ปี โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. แล้วไม่เกิน 5 แสนบาท) หรือยังใช้สทิ ธิประโยชน์ไม่
เต็มที่
ผูท้ ตี่ ้องการนําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไปหักลดหย่อนภาษี
ผูท้ ตี่ ้องการลงทุนต่อเนื่องเตรียมไว้สําหรับหลังเลิกทํางานหรือเกษียณ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

2

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
- กองทุนมุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมี
ความเสีย่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- บริษทั จัดการอาจใช้สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคา
หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่า
กองทุนรวมอื่น
- ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทรี่ ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํ า หรือนําไปเป็ น
หลักประกัน
- กองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ คี วามต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถ
ยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้มากกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- ผูล้ งทุนควรขอคําแนะนําเพิม่ เติมจากบริษทั จัดการก่อนทําการลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง และมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทําให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ 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 )
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
5.50%

2.88%

0.83% 0.35%

0.01%

-0.81%

6.27%

10.66%

45.90%

28.42%

Unit Trust - Real Estate – SGD

Real Estate – Domestic

Infrastructure Fund

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange

Infrastructure Fund – SGD

Real Estate – SGD

Unit Trust - Real Estate – HKD

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ลงทุน

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

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

7.75

Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT : KDCREIT

6.96

Infrastructure Fund : TRUE CORPORATION PLC.. : DIF

6.57

Unit Trust - Real Estate - SGD : Frasers Centrepoint Trust : FCT
SP

6.14

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

6.08

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

1.07%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ไม่เรียกเก็บ
ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

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

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) ดัชนี ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 50
2) FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงิ น SGD
(ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่
ลงทุน ประมาณร้อยละ 50 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50) ในอัตราส่วนร้อยละ 50

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -30.61%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 12.67% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 3.91% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ 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 -10.96% -0.87%

95

-0.82%

75

-10.93%

75

3.84%

50

8.59%

5

6.47%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชี้วดั

-11.87% -0.10%

50

-0.56%

75

-11.84%

95

3.12%

95

7.62%

50

7.96%

20.56% 9.67%

50

9.11%

50

20.56%

50

14.74%

50

12.67%

50

9.36%

22.07% 10.77%

95

9.94%

95

22.07%

95

17.65%

95

14.20%

95

10.51%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ไม่จ่าย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
20 ธันวาคม 2555
ไม่กําหนด
2,000 ล้านบาท (1,466.18 ล้านบาท)
วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
การปรับขัน้ ตํา่ การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
ทุกวันทําการแรกของสัปดาห์ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:00 น. (มีผลตัง้ แต่
1 ก.พ. 61 เป็ นต้นไป)
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1,
คืนเงิน T+5 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/
TMB/ BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 23 กรกฎาคม 2553
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
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 กันยายน 2562
0.5303
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมู ลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด

10

คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุ นรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จ จัย ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมี ค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
กองทุ นมีนโยบายมุ่ งลงทุ นในหมวดอุต สาหกรรมอสังหาริม ทรัพ ย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน มากกว่ากองทุ นที่มีการ
กระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของกองทุ น
อสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ ้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ ้องการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (credit risk)
คือ ความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งที่เกิดจากการทีผ่ ู้ออกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ ง
ของประเทศที่ลงทุน เช่ น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้น ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV)
ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนื้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง
ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
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ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่จดั ต้ัง
กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ 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 ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE
ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราทีต่ ่ํา ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพในการ
เลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ ีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีช้ีวดั ในอัตราทีส่ ูง
ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผูล้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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