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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง
Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือ หน่ ว ยของกองทุ น private equity ที่เ น้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นรวม
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน หรือเน้นลงทุนในตรา
สารทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในการได้มาซึง่ ตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวโดย
เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ ใน
รอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่ง
พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ , ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ย, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วย หรือทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การ
กองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
บริษัท จัด การจะมอบหมายให้ Principal Real Estate Investors LLC เป็ น ผู้ร ับ มอบหมายงานด้านการจัด การลงทุนของ
กองทุน (Outsourced fund manager) และมีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลีย่ นผูร้ บั มอบหมายงาน
ด้านการจัดการลงทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ซึ่ง Principal Real Estate Investors LLC เป็ นบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่ใี ห้บริการด้านการจัดการลงทุน ที่จดั ตัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็ นพหุ ภ าคี ป ระเภท
Signatory A ใน MMOU โดยผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนาทรัพย์สนิ บางส่วนหรือทัง้ หมดของกองทุนไป
ลงทุนในทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทงั ้ ในและต่างประเทศ และอาจลงทุนในทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหารจัดการโดยผูร้ บั มอบหมายงานด้าน
จัดการลงทุน และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องตามดุลยพินิจของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะกาหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษทั จัดการและผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยบริษทั จัดการหรือผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจบริหารการ
ลงทุนทัง้ หมด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Funds) หรือ
กองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็ น
กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึ้นและ
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด
และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่
น้ อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดก่อน
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
เหมาะกับ ผู้ลงทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดา ที่ต้อ งการรับ รายได้จ ากส่ ว นต่ า งจากการลงทุ น ( Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- เนื่ อ งจากกองทุ น เน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ และ/หรือ ทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน

-

-

อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ กองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการ
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการ
เช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม
ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น รวมถึง
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทาให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ น อาจลงทุน ในสัญญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน (Efficient Portfolio Management)
และเพื่อป้ องกันความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น และกองทุนอาจ
ได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ที่มิไ ด้มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ลดความเสี่ย ง และมีน โยบาย
การลงทุนในตราสารที่มสี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทาให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุน
ในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ต่า

>25%
สูง

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

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ต่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อก
ตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

VANGUARD INVS AUST AUSTRALIA PROP SEC IDX ETF

24.81

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

7.75

BLACKROCK JAPAN CO ISHARES CORE JAPAN REIT ETF

7.63

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั

7.59

LINK REIT

3.81

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 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)**

*ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัง้ หรือค่าบริหารจัดการหรือการให้บริการของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsourced fund manager) ทีป่ รึกษาการ
ลงทุนและ/หรือทีป่ รึกษากองทุนทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ (ถ้ามี) รวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนใน
รูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการ
ซื้อขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ร้อยละ 1.00
ยกเว้น
ร้อยละ 1.00
ยกเว้น
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

ยกเว้น

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุ นแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุ น หรือตาม
เงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุน :
• ดัชนี ผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 21
• ดัชนี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return (FSTREI) ในสกุลเงิ น SGD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกัน
ความเสี่ ย งด้ า นอัต ราแลกเปลี่ ย น 50% และปรับ ด้ ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บกับ ค่ าสกุล บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 20
• ดัชนี S&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุลเงิ น AUD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ ยน เพื่อเที ยบกับ ค่า สกุล เงิ น บาท ณ วันที่ ลงทุน ตามสัดส่ วนการท าสัญ ญาป้ องกัน ความเสี่ ยงด้า นอัต รา
แลกเปลี่ยน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่
ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 30
• ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ในสกุลเงิ น JPY ปรับด้วยต้ นทุนการป้ องกันความเสี่ ย ง
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ ค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่
ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 20
• ดัชนี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงิ น HKD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเที ยบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ ไม่ได้ทาสัญญา
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 9

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -33.99%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 26.85% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
8

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 8.22% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
7. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-14.60% 9.96%

50

-14.60%

95

-14.97%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

-15.68% 12.33%
29.17% 19.77%
35.76% 26.31%

5
75
95

-15.68%
29.17%
35.76%

95
75
95

-16.00%
26.85%
33.05%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.cimbprincipal.co.th

9

ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน (ประมาณการ)
อายุโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย
จานวนเงิ นลงทุนโครงการ

ไม่จ่าย
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562
ไม่กาหนด
10.00 บาท
20,000 ล้านบาท (6,510.07 ล้านบาท)

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน :
ั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการซื้อหน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื
(บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น บริษท
หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 12.00 น.
วันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังแรก
้
: 1,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซือ้ ขาย มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังถั
้ ดไป : 1,000 บาท
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))

การปรับขัน้ ตา่ การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
การปรับระยะเวลาการรับคาสังซื
่ ้อเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ก.ย.63 เป็นต้นไป

วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน:
บริษทั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันคานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั T+5) เฉพาะบัญชีธนาคาร
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
การปรับระยะเวลาการรับคาสังขายคื
่
นเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ก.ย.63 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณ ประพจน์ อ้วนเจริญกุล
คุณธนา เชนะกุล
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

PTR

0.2888

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
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ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
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 เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม /คาเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงทีม่ ูลค่าของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน : ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุ รกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยตรง เช่น ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
หรือ กฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง ความเสี่ย งด้า นสิ่ง แวดล้อ ม ความเสี่ย งจากภัย ธรรมชาติ ค่ า เสื่อ มราคาของอาคารเมื่อ เวลาผ่ า นไป
และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทาให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ ้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่
ต้องการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ย งที่เ กิด จากการที่ร าคา หรือ ผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ย นแปลงขึ้น ลงจากปั จ จัย ภายในและภายนอกของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุ นรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ
โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วง
ทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
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เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึง
เป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทาให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน
(หรือต้ังแต่จดั ต้งั กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวม
มีค่ า TE ต่ า แสดงว่ า อัต ราผลตอบแทนของกองทุ น มี ก ารเบี่ย งเบนออกไปจากดัช นี ช้ีว ัด ในอัต ราที่ต่ า ดัง นั น้ กองทุ น รวมจึง มี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มคี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่สูง ดังน้ั น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้ อยลง
เป็ นต้น
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อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงใน
ตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อิ นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัม
Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund
PRINCIPAL iPROPEN
(ชนิ ดจ่ายเงินปันผล : PRINCIPAL iPROPEN-D)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC
กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds)
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง
Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือ หน่ ว ยของกองทุ น private equity ที่เ น้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นรวม
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน หรือเน้นลงทุนในตรา
สารทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในการได้มาซึง่ ตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวโดย
เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ ใน
รอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่ง
พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ , ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ย, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วย หรือทาให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การ
กองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
บริษัท จัด การจะมอบหมายให้ Principal Real Estate Investors LLC เป็ น ผู้ร ับ มอบหมายงานด้านการจัด การลงทุนของ
กองทุน (Outsourced fund manager) และมีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลีย่ นผูร้ บั มอบหมายงาน
ด้านการจัดการลงทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ซึ่ง Principal Real Estate Investors LLC เป็ นบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่ใี ห้บริการด้านการจัดการลงทุน ที่จดั ตัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็ นพหุ ภ าคี ป ระเภท
Signatory A ใน MMOU โดยผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนาทรัพย์สนิ บางส่วนหรือทัง้ หมดของกองทุนไป
ลงทุนในทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทงั ้ ในและต่างประเทศ และอาจลงทุนในทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหารจัดการโดยผูร้ บั มอบหมายงานด้าน
จัดการลงทุน และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องตามดุลยพินิจของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะกาหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษทั จัดการและผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยบริษทั จัดการหรือผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุ นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจบริหารการ
ลงทุนทัง้ หมด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Funds) หรือ
กองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็ น
กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึ้นและ
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด
และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่
น้ อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดก่อน
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
ผู้ลงทุนที่คาดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษี หากปฏิบตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์/
เงือ่ นไขทีก่ รมสรรพากรกาหนด ทัง้ นี้ โปรดศึกษารายละเอียดเงือ่ นไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูล
โครงการ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- เนื่ อ งจากกองทุ น เน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ และ/หรือ ทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน

-

-

อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ กองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการ
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการ
เช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม
ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น รวมถึง
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทาให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ น อาจลงทุน ในสัญญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน (Efficient Portfolio Management)
และเพื่อป้ องกันความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นและกองทุนอาจ
ได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ที่มิไ ด้มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ลดความเสี่ย ง และมีน โยบาย
การลงทุนในตราสารที่มสี ญ
ั ญาซื้อขายล่ วงหน้าแฝง ทาให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุน
ในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ต่า

>25%
สูง

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

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ต่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อก
ตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

VANGUARD INVS AUST AUSTRALIA PROP SEC IDX ETF

24.81

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

7.75

BLACKROCK JAPAN CO ISHARES CORE JAPAN REIT ETF

7.63

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั

7.59

LINK REIT

3.81

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 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)**

*ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัง้ หรือค่าบริหารจัดการหรือการให้บริการของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsourced fund manager) ทีป่ รึกษาการ
ลงทุนและ/หรือทีป่ รึกษากองทุนทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ (ถ้ามี) รวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนใน
รูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการ
ซื้อขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ร้อยละ 1.00
ยกเว้น
ร้อยละ 1.00
ยกเว้น
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

ยกเว้น

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุ น
หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บ
ไซด์ของบริษทั จัดการ
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุน :
• ดัชนี ผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 21
• ดัชนี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return (FSTREI) ในสกุลเงิ น SGD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกัน
ความเสี่ ย งด้ า นอัต ราแลกเปลี่ ย น 50% และปรับ ด้ ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บกับ ค่ าสกุล บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 20
• ดัชนี S&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุลเงิ น AUD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ ยน เพื่อเที ยบกับ ค่า สกุล เงิ น บาท ณ วันที่ ลงทุน ตามสัดส่ วนการท าสัญ ญาป้ องกัน ความเสี่ ยงด้า นอัต รา
แลกเปลี่ยน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่
ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 30
• ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ในสกุลเงิ น JPY ปรับด้วยต้ นทุนการป้ องกันความเสี่ ย ง
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่
ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 20
• ดัชนี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงิ น HKD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเที ยบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ ไม่ได้ทาสัญญา
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 9

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -33.99%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 26.85% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 8.22% ต่อปี
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6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
7. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม -14.60% 9.96%

50

-14.60%

95

-14.97%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
ความผันผวนของ
กองทุน
ความผันผวนของ
ตัวชีว้ ดั

-15.68% 12.33%

5

-15.68%

95

-16.00%

29.17% 19.77%

75

29.17%

75

26.85%

35.76% 26.31%

95

35.76%

95

33.05%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.cimbprincipal.co.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน (ประมาณการ)
อายุโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย
จานวนเงิ นลงทุนโครงการ

พิจารณาจ่ายประมาณ 4 ครัง้ ต่อปี (ทัง้ นี้ ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ) ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินปั นผล
- โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดตามช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจ่ี ะจ่ายเงินปั นผล
แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผล
ขาดทุนสะสมเพิม่ ขึน้ ในงวดทีม่ กี ารจ่ายเงินปั นผลนัน้
- การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
- บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน เมื่อกองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วย
ลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการที่
เกีย่ วข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกีย่ วข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน
อนาคต
(โปรดศึกษารายละเอียดเงือ่ นไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลโครงการ)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562
ไม่กาหนด
10.00 บาท
20,000 ล้านบาท (6,510.07 ล้านบาท)

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน :
ั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการซื้อหน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื
(บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น บริษท
หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 12.00 น.
วันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังแรก
้
: 1,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซือ้ ขาย มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังถั
้ ดไป : 1,000 บาท
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))

การปรับขัน้ ตา่ การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
การปรับระยะเวลาการรับคาสังซื
่ ้อเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ก.ย.63 เป็นต้นไป

วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน:
บริษทั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันคานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั T+5) เฉพาะบัญชีธนาคาร
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
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คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
การปรับระยะเวลาการรับคาสังขายคื
่
นเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ก.ย.63 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

PTR

รายชื่อ
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณ ประพจน์ อ้วนเจริญกุล
คุณธนา เชนะกุล
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
0.2888

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
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 เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม /คาเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงทีม่ ูลค่าของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน : ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยตรง เช่น ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
หรือ กฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง ความเสี่ย งด้า นสิ่ง แวดล้อ ม ความเสี่ย งจากภัย ธรรมชาติ ค่ า เสื่อ มราคาของอาคารเมื่อ เวลาผ่ า นไป
และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทาให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ ้องการหรือ อาจไม่ได้ราคาตามที่
ต้องการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ย งที่เ กิด จากการที่ร าคา หรือ ผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ย นแปลงขึ้น ลงจากปั จ จัย ภายในและภายนอกของ
ผูอ้ อกตราสาร เช่น ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุ นในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ
โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วง
ทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
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เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึง
เป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทาให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน
(หรือต้ังแต่จดั ต้งั กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวม
มีค่ า TE ต่ า แสดงว่ า อัต ราผลตอบแทนของกองทุ น มีก ารเบี่ย งเบนออกไปจากดัช นี ช้ีว ัด ในอัต ราที่ต่ า ดัง นั น้ กองทุ น รวมจึง มี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มคี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่สูง ดังน้ั น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้ อยลง
เป็ นต้น

13

อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงใน
ตาราง
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อิ นฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อิ นคัม
Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund
PRINCIPAL iPROPEN
(ชนิ ดเพื่อการออม: PRINCIPAL iPROPEN-SSF)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds)
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ
ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลี่ยนออก โดยจะเริ่มรับคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกตัง้ แต่
วันทาการแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าผ่านเว็บไซต์บริษทั จัดการ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
0

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง
Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือ หน่ ว ยของกองทุ น private equity ที่เ น้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ นรวม
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน หรือเน้นลงทุนในตรา
สารทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในการได้มาซึง่ ตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวโดย
เฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ ใน
รอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่ง
พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ , ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ย, ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ ง
อัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วย หรือทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การ
กองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
บริษัท จัด การจะมอบหมายให้ Principal Real Estate Investors LLC เป็ น ผู้ร ับ มอบหมายงานด้ านการจัด การลงทุนของ
กองทุน (Outsourced fund manager) และมีสทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงเงื่อนไขการเปลีย่ นผูร้ บั มอบหมายงาน
ด้านการจัดการลงทุนเป็ นไปตามทีร่ ะบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ซึ่ง Principal Real Estate Investors LLC เป็ นบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่ใี ห้บริการด้านการจัดการลงทุน ที่จดั ตัง้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็ นพหุ ภ าคี ป ระเภท
Signatory A ใน MMOU โดยผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนอาจนาทรัพย์สนิ บางส่วนหรือทัง้ หมดของกองทุนไป
ลงทุนในทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ทงั ้ ในและต่างประเทศ และอาจลงทุนในทรัพย์สนิ ทีบ่ ริหารจัดการโดยผูร้ บั มอบหมายงานด้าน
จัดการลงทุน และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องตามดุลยพินิจของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะกาหนดสัดส่วนการบริหารการลงทุนระหว่างบริษทั จัดการและผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
ตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยบริษทั จัดการหรือผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจบริหารการ
ลงทุนทัง้ หมด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Funds) หรือ
กองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็ น
กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึ้นและ
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด
และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่
น้ อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดก่อน
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)

1

กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

-

เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการออมเงินระยะยาวและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้
สามารถนาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขที่
กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกาหนด
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
เหมาะกับ ผู้ลงทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดา ที่ต้อ งการรับ รายได้จ ากส่ ว นต่ า งจากการลงทุ น ( Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูท้ ม่ี คี วามจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ภายในระยะเวลา 10 ปี
ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วย
-

-

-

-

-

ลงทุนถาวร ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนเป็ นสาคัญ
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกัน
ผูล้ งทุนจะต้องถือครองหน่ วยลงทุนเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันทีซ่ ้อื หน่ วยลงทุน หากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนขายคืน หรือ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกก่อนกาหนดอาจเป็ นผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
การลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ระหว่างกองทุน รวมเพื่อการออม และ/
หรือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่ วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่นเท่านัน้ เว้นแต่มีกฏหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกาหนดเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลง หากผิดเงื่อนไข อาจเป็ นผลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
เนื่ อ งจากกองทุ น เน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ และ/หรือ ทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ กองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการ
ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการ
เช่า การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทรัพย์สนิ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม
ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น รวมถึง
ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทาให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศแถบเอเชีย ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ น อาจลงทุน ในสัญญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ต อบแทน (Efficient Portfolio Management)
และเพื่อป้ องกันความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น และกองทุนอาจ
ได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุ น อาจลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึง สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ที่มิไ ด้มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ล ดความเสี่ย ง และมีน โยบาย
การลงทุนในตราสารที่มสี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทาให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุน
ในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ต่า

>25%
สูง

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

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ต่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อก
ตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

%ของ NAV

VANGUARD INVS AUST AUSTRALIA PROP SEC IDX ETF

24.81

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

7.75

BLACKROCK JAPAN CO ISHARES CORE JAPAN REIT ETF

7.63

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั

7.59

LINK REIT

3.81

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 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)**

*ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัง้ หรือค่าบริหารจัดการหรือการให้บริการของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (outsourced fund manager) ทีป่ รึกษาการ
ลงทุนและ/หรือทีป่ รึกษากองทุนทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ (ถ้ามี) รวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนใน
รูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการ
ซื้อขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.605
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

ยกเว้น

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุ นแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตาม
เงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน : N/A
2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุน :
• ดัชนี ผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) ในสัดส่วนร้อยละ 21
• ดัชนี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return (FSTREI) ในสกุลเงิ น SGD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกัน
ความเสี่ ย งด้ า นอัต ราแลกเปลี่ ย น 50% และปรับ ด้ ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บกับ ค่ าสกุล บาท ณ วัน ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 20
• ดัชนี S&P/ASX 200 A-REIT (Sector) Total Return Index ในสกุลเงิ น AUD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ ยน เพื่อเที ยบกับ ค่า สกุล เงิ น บาท ณ วันที่ ลงทุน ตามสัดส่ วนการท าสัญ ญาป้ องกัน ความเสี่ ยงด้า นอัต รา
แลกเปลี่ยน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่
ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 30
• ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT Net Total Return Index ในสกุลเงิ น JPY ปรับด้วยต้ นทุนการป้ องกันความเสี่ ย ง
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน 50% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่
ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 20
• ดัชนี Hang Seng REIT Index Total Return ในสกุลเงิ น HKD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50%
และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเที ยบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่ คานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ ไม่ได้ทาสัญญา
ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 50% ในสัดส่วนร้อยละ 9

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -5.90%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 19.73% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 8.01% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
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7. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

11.32%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

12.93%
19.73%
26.50%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย
จานวนเงิ นลงทุนโครงการ (ณ 29 ก.พ.63)

ไม่จ่าย

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการซื้อหน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื
หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 12.00 น.
ผูล้ งทุนสามารถสังซื้อหน่วยลงทุนได้ตงั ้ แต่ปี 2563 -2567
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังแรก
้
: 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังถั
้ ดไป : 1,000 บาท

(บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น
วันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562
ไม่กาหนด
10.00 บาท
20,000 ล้านบาท (ปัจจุบนั 6,510.07 ล้านบาท)

การปรับขัน้ ตา่ การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 17 ส.ค.63 เป็นต้นไป
การปรับระยะเวลาการรับคาสังซื
่ ้อเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ก.ย.63 เป็นต้นไป

วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน:
บริษทั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 12.00 น.
ในช่วงแรกบริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ขายคืน/สับเปลีย่ นออก โดยจะเริม่ รับคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นออกตัง้ แต่วนั ทาการแรกของเดือนมกราคม
2564 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษทั จัดการ
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันคานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปั จจุบนั T+5) เฉพาะบัญชีธนาคาร
CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
การปรับระยะเวลาการรับคาสังขายคื
่
นเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ก.ย.63 เป็นต้นไป
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณ ประพจน์ อ้วนเจริญกุล
คุณธนา เชนะกุล
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

PTR

0.2888

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
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
- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
- ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
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คาอธิบายเพิ่มเติม /คาเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน : ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสีย่ งในลักษณะเดียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยตรง เช่น ความเสีย่ งจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่า การเพิม่ ขึ้นของภาษีทรัพย์สนิ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายหรือ
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป
และ
การเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งจากการกระจุกตัวอาจทาให้มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนทีก่ ระจาย การ
ลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์มสี ภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่
ต้องการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ย งที่เ กิด จากการที่ร าคา หรือ ผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ย นแปลงขึ้น ลงจากปั จ จัย ภายในและภายนอกของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ
โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วง
ทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึง
เป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
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ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทาให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน
(หรือต้ังแต่จดั ต้งั กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชว้ี ดั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวม
มีค่า TE ต่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่า ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพ
ในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน ออกจากดัชนีช้ี
วัดในอัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงใน
ตาราง
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ผู้ล งทุ น โปรดศึก ษาเงื่อ นไขการลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การออม หรือ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด เพื่อ การออม ( SSF) ซึ่ง เป็ น ไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 357 (พ.ศ 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดย
เป็ นไปตามเกณฑ์ กรมรรพากรกาหนด ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วน/หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ให้เข้าใจและควร
เก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
การหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พงึ ประเมิน
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ (ตามกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด)
สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ภาษี เว้นแต่มกี ฏหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติม หรือ
เปลีย่ นแปลง
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมจะสามารถ
สับเปลีย่ น หรือโอนย้ายได้ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมอื่นทีมสี ทิ ธิประโยชน์ทางภาษีดว้ ยกันเท่านัน้
เว้นแต่มกี ฏหมาย หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้องประกาศกาหนดเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลง
การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมผูล้ งทุนจะต้องถือครองหน่ วยลงทุนครบตามระยะเวลาทีก่ ฏหมายกาหนด มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูล้ งทุนมีหน้าทีต่ อ้ งศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในกฏหมายภาษีอากร
ผูล้ งทุนความศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทร่ี ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนด้วย
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