ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตํา่

กองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual Fund
CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF

ระดับความเสี่ยง: 8
นโยบายการลงทุน
ต่างประเทศ
มี (ไม่เกิน79%)

กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector Fund)
ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจํานวนมาก
ข้อมูลกองทุน

การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุน

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุน

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ, กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of
Funds)
วันที่จดทะเบียนกองทุน
20 ธันวาคม 2555
จํานวนเงิ นทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ 635.07 ล้านบาท
ปัจจุบนั
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ /หน่ วย
15.5809 บาท
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property
Sector Fund) ได้ทงั ้ ในและต่างประเทศ โดย
1) กองทุ น จะมุ่ ง ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ีจ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุนProperty)
Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF)
หน่ ว ยของกองทุ น รวมโครงสร้า งพื้น ฐานที่อ ยู่ใ นหมวดพัฒ นาอุ ต สาหกรรมอสัง หาริม ทรัพ ย์
(กองทุน Infra) รวมถึงตราสารอื่นใดทีใ่ ห้สทิ ธิในการได้มาซึง่ ตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร
ดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
2) หุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลกั ษณะเทีย บเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สทิ ธิได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว
หรือให้ผลตอบแทนกับหุน้ กลุ่มนัน้ ๆ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และหรือ
3) ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับ
หลักทรัพย์ หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หรือที่มลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในไทย และหรือ
ต่างประเทศ อาทิ ตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยง
กับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงที่ให้
ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารที่มลี กั ษณะของ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงทีเ่ ชือ่ มโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
ทั ง้ นี้ กองทุ น จะลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซ่ึ ง หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารในหมวดพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อ 1-3 โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน และ
กองทุนจะลงทุนในหน่ วย CIS หน่ วยของกองทุน Infra หรือหน่ วยของกองทุน Property ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
1. ความเสีย่ งจากการลงทุนในกองทุนรวม 6. ความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน
หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
7. ความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ น
2. ความเสีย่ งด้านตลาด
8. ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
3. ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
9. ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝ
4. ความเสีย่ งทางธุรกิจ
5. ความเสีย่ งจากความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร
นโยบายจ่ายเงิ นปันผล
ไม่มี
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูล Fund of Property Fund– Thai and Foreign
ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของ
กองทุนรวม ณ จุดขาย
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่ วยลงทุน
วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อ
5,000 บาท
วันทําการขายคืน
ทุกวันทําการแรกของสัปดาห์ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึง
เวลา 15.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขาย
ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํ่า
ไม่กาํ หนด
รับเงิ นค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทําการ (ปจั จุบนั T+5) CIMBT / SCB /
KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

สูง

1. Unit Trust - Real Estate – SGD 40.89%
2. Real Estate - Domestic 26.58%
3. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสัน้ อายุไม่
เกิน 1 ปี 9.39%
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และอื่นๆ 9.42%
5. Infrastructure Fund 7.34%
6. Unit Trust - Real Estate – JPY 2.85%
7. Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange
2.74%
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
% ของ
NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/61
9.39
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) – เงินฝากออมทรัพย์
7.42
Keppel DC REIT
5.69
Frasers Centrepoint Trust
5.12
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND
4.47
หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ผลการดําเนิ นงาน

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
Source: Bloomberg as of 28 February 2019
ผลการดําเนิ นงานย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1
iPROPRMF (%)
Benchmark (%)*
2

Information Ratio

3 ปี 1

5 ปี 1

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน1

3.63%

2.99% 8.87% 10.76% 12.94%

4.51%

4.36% 10.88% 10.62% 11.41% 10.36%

-1.02

-0.89

-0.63

0.04

0.31

8.04%
-0.37

ความผันผวนของผลการ
3.06% 3.76% 3.84% 7.38% 6.93% 6.20%
ดําเนินงาน (%)
1
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตัง้ มาแล้ว 1 ปี ขน้ึ ไป
2
Information Ratio: แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อ
เทียบกับความเสีย่ ง
*เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
(source: Bloomberg as of 28 February 2019)
ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% of NAV)
ค่าธรรมเนี ยมขาย
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยน
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
หน่ วยลงทุน
*ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)*
การจัดการ
ไม่เกิน 1.61% (ปจั จุบนั 0.856%)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.11% (ปจั จุบนั 0.032%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.54% (ปจั จุบนั 0.321%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไม่เกิน 2.56% (ปจั จุบนั 0.060%)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ไม่เกิน 4.82% (ปจั จุบนั 1.269%)
*ข้อมูล 1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย. 61; ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรกก็ได้ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อ
เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน
• ผูล้ งทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
• เอกสารฉบับนี้จดั ทําขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นการทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซือ้ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุน
ประเภทต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาํ ปรึกษาหรือคําแนะนําเกีย่ วกับการทําธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารนี้แต่อย่างใด
ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมรับหนังสือชีช้ วน โครงการ และข้อผูกพันได้ทบ่ี ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี โทร 0-2686-9595 ตัง้ แต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.cimb-principal.co.th

CIMB-Principal Property Income
Retirement Mutual Fund
(CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF)

Support Provident Fund
Low

Inception Date
Capital fund size
Current Net Asset Value
Net Asset Value Per Unit
Investment policy

High
Risk Level : 8

Foreign Investment Policy

This fund is concentrated in the property sector. Therefore, if there are
negative factors that affect the investment, investors may lose a lot of money.

Fund features
Fund Type

Date 28 February 2019

FX Hedging Policy
According to the discretion of fund
manager

Yes ≤ 79%

Asset Allocation

Alternative Fund, Fund of Funds, Sector Fund,
Retirement Mutual Fund,
20 December 2012
1,000 MTHB
855.68 MTHB
16.1470 THB

1. Unit Trust - Real Estate – SGD 40.89%
2. Real Estate – Domestic 26.58%
3. Bond-CB 9.39%
3. Savings account Bank and others 9.42%
5. Infrastructure Fund 7.34%
6. Unit Trust - Real Estate – JPY 2.85%
7. Real Estate - US Dollar - Singapore Exchange 2.74%
8. Unit Trust - Real Estate - HKD 0.79%

The fund’s policy is to mainly invest in securities or financial instruments in
the property sector for both onshore and offshore by

Top 5 Holdings

1) The fund will mainly invest in unit trust of Property Funds that listed on
the Stock Exchange or unit trust or Real Estate Investment Trusts (REITs)
(Property Fund), Exchange Traded Fund that focus on investment in
instruments of Property funds (REITs ETF), unit of Infrastructure Fund
which is in the Property Sector (Infrastructure Fund) including other
instruments that grant the rights to acquire those certain instruments or
group of the instruments, both onshore and offshore.

Security

% of NAV

Savings account Bank - Invest : STANDARD CHARTERED BANK (THAI)
PUBLIC COMPANY LIMITED

7.42

Unit Trust - Real Estate - SGD : Keppel DC REIT

5.69

Unit Trust - Real Estate - SGD : Frasers Centrepoint Trust

5.12

Real Estate - Domestic : C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD
PROPERTY FUND

4.47

Bond-CB : BANK OF THAILAND : CB19314A

2) Listed stocks in property sector or in sector that its characteristic
equivalent to the property sector, including other instruments or financial
contracts that having rights to obtain the stocks or provide benefits to those
stocks, that according to the fund manager’s discretion and/or receive
return referring to the stocks/groups of the stock, according to the
discretion or fund manager and/or

9.39

Remark : Data as of 28 February 2019. The investors can verify daily asset value
at www.cimb-principal.co.th

Fund Performance VS Benchmark

3) Structured note that provide returns based on securities or securities
index or any instruments which related to property sector or in sector that
its characteristic equivalent to the property sector, both onshore and
offshore, such as the structured note that provide return referring to
PFUND Index performance, the structured note that provide return referring
to Starhill Global REIT’s performance, the structured note that provide
return referring to property’s income etc.
*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.

In this regards, the fund will invest in or hold securities or instruments in
property sector that have been mentioned in clause 1-3 at average of fiscal
year not less than 80% of NAV.

Source: Bloomberg as of 28 February 2019

Previous Fund Performance

And the fund must invest via units of CIS, units of Infrastructure fund or
units of Property fund both onshore and offshore at average of fiscal year
not less than 80% of NAV.
Related Risk
1. Property Sector Fund
2. Market Risk
3. Liquidity Risk
4. Business Risk
5. Credit Risk
Dividend Policy
Trustee
Registrar
AIMC Category

iPROPRMF (%)
Benchmark (%)*
2

6.
7.
8.
9.

Country Risk
Currency Risk
Derivatives
Structured Note

None
Standard Chartered Bank (Thai) PLC
CIMB-Principal Asset Management Company
Limited
Fund of Property Fund

Information Ratio

3M

6M

1Y1

3Y1

5Y1

Since
Inception1

3.63

2.99

8.87

10.76

12.94

8.04

4.51

4.36

10.88

10.62

11.41

10.36

-1.02

-0.89

-0.63

0.04

0.31

-0.37

Standard Deviation (%)
3.06
3.76
3.84
7.38
6.93
6.20
The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.
Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year
2
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk
*Benchmark : SETPFUND TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%
(source: Bloomberg as of 28 February 2019)
Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
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Date 28 February 2019

Purchase / Redemption
Subscription Period
Minimum Subscription
Redemption Period

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

First business day of every week from bank
business hours to 3.00 pm
Within 5 business days (Currently T+5)
Redemption Policy
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL
LHBANK/ KK/ TBANK
Fees Charged to Unitholder (% of NAV/Unit)*
Not more than 1.07% (Waived)
Front-end fee
Not more than 1.07% (Waived)
Back-end fee
According to the conditions of sale and
Switching Fee
redemption of investment units
*Fee included VAT.
Fees Charged to the Fund (% p.a.of NAV)*
Not more than 1.61% p.a. (Currently 0.856%)
Management Fee
Not more than 0.11% p.a. (Currently 0.032%)
Trustee Fee
Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.321%)
Registrar Fee
Not more than 2.56% p.a. (Currently 0.060%)
Other Expense
Not more than 4.82% p.a. (Currently 1.269%)
Total Expense (TER)
*as of 1 Dec 17 - 30 Nov 18., Fee included VAT.

• Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than the initial investment.
Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment objectives of investors and investors accept the risk
that may arise from the investment.
• In an unusual situation unitholders may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the period that specified in
the prospectus.
• Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future reference and when in doubt,
please contact the selling agent before investing.
• Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision.
• This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any person to purchase and/or
sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice regarding any transaction involving the investment
products of the companies mentioned herein.
Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays (except on public holidays) for a personal investment
consultation or any general investment queries.
CIMB-Principal Asset Management Company Limited

44 CIMB THAI Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.cimb-principal.co.th

ข้อมูลเปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกําหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รองรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จํากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริ ต : ได้รบั การรับรอง CAC

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อิ นคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual Fund
CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Fund of Funds
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนี ยม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ได้ทงั ้
ในและต่างประเทศ โดย
1.1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) (กองทุนProperty) Exchange Traded Fund ทีเ่ น้นลงทุนในตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) หน่ วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ (กองทุน Infra) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สทิ ธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร
ดังกล่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
1.2) หุน้ ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
ตราสารหรือสัญญาทางการเงินอื่นใดในการให้สทิ ธิได้มาซึง่ หุน้ ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนกับหุน้ กลุ่มนัน้ ๆ โดยขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน และหรือ
1.3) ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ทีใ่ ห้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือดัชนี
กลุ่มหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือทีม่ ลี กั ษณะเทียบเคียงได้กบั หมวด
พัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ในไทย และหรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชือ่ มโยงกับผลการดําเนินงานของ PFUND Index, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝงทีใ่ ห้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ Starhill Global REIT, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝงทีเ่ ชื่อมโยงกับรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวตามข้อ
1.1-1.3 โดยเฉลีย่ ในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และลงทุนในหน่วยของกองทุน
CIS กองทุน Infra หรือกองทุน Property ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉลีย่ ในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2) ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ไทย ทีม่ อี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษทั จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝาก
ต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์,
ทิศทางอัตราดอกเบีย้ , ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
ในกรณีทม่ี กี ารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น (Hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และ
ปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากผูจ้ ดั การกองทุน
พิจารณาว่า การป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสีย
ประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-ผูล้ งทุนทัวไป
่ ทีต่ อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
รวมถึงหลักทรัพย์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ใน และ/หรือต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและ
รับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ และรับความเสีย่ งของการลงทุนในต่างประเทศได้
-ผูท้ ม่ี เี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน (สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ทย่ี ่นื เสียภาษีทงั ้ ปี
โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ หรือ กบข. แล้วไม่เกิน 5 แสนบาท) หรือยังใช้สทิ ธิประโยชน์ไม่เต็มที่
-ผูท้ ต่ี อ้ งการนําเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของ RMF ไปหักลดหย่อนภาษี
-ผูท้ ต่ี อ้ งการลงทุนต่อเนื่องเตรียมไว้สาํ หรับหลังเลิกทํางานหรือเกษียณ

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
-กองทุนมุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมี
ความเสีย่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี ารกระจายหลายอุตสาหกรรม
-เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
-บริษทั จัดการอาจใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปจั จัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
-ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทร่ี ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
-ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่สามารถนํ าหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหน่ าย จ่าย โอน จํานํ า หรือนํ าไปเป็ น
หลักประกัน
-กองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผูล้ งทุนทีม่ คี วามต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับ
ความเสีย่ งจากการลงทุนได้มากกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
-ผูล้ งทุนควรขอคําแนะนําเพิม่ เติมจากบริษทั จัดการก่อนทําการลงทุน
-การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่ า งประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
-กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ที่มไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง และมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ทําให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่ าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึง
เหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน
<5%
(SD)
ตํ่า

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสีย่ ง fx

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด บางส่วน
ตํ่า

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) – เงินฝากออม
ทรัพย์
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
Frasers Centrepoint Trust
Capital Mall Trust

%ของ NAV
21.72
4.82
4.54
4.39
4.09

ั บนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจจุ
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

1.07%

ไม่เรียกเก็บ

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :

ผลตอบแทนรวมของดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50% และอัตราผลตอบแทนของ FTSE Straits Times Real Estate
Investment Trust Total Return Index (FSTREI) ในสกุลเงินบาท 50%

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -8.07%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 6.95% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 2.90% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ
Fund of Property Fund – Thai and Foreign
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
YTD

3 เดือน Percentile

6 เดือน

Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

4.24%

-2.00%

3.20%

50

4.25%

50

12.02%

5

12.07%

5

7.44%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
3.39% -1.69%
50
3.92%
25
3.40%
ความผันผวนของกองทุน 4.32%
4.50%
50
4.26%
50
4.32%
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั
5.40%
5.26%
95
4.91%
75
5.40%
*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

75
5
95

10.82%
7.83%
6.30%

25
95
5

10.21%
6.95%
5.78%

25
95
5

9.63%
6.29%
7.52%

กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม

75
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ

ไม่จ่าย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
20 ธันวาคม 2555
ไม่กาํ หนด
1,000 ล้านบาท (772.45 ล้านบาท)

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อ
: ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป
: 5,000 บาท
วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการแรกของสัปดาห์ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึง
เวลา 15:00 น. (มีผลตัง้ แต่ 1 ก.พ. 61 เป็ นต้นไป)
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน
: ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่
: ไม่กาํ หนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการ (ปจั จุบนั T+5)
เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY/ TMB / BBL /LHBANK/
KK/ TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.cimb-principal.co.th
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 23 กรกฎาคม 2553
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์ วันทีเ่ ริม่ บริหาร 19 พฤษภาคม 2559
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันที่เริ่ มบริ หาร 17 เมษายน 2561
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
วันที่เริ่ มบริ หาร 2 พฤษภาคม 2561
0.2883

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

PTR

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ทีจ่ ด
ทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.cimb-principal.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.cimb-principal.co.th

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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-

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่ าทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่
บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการ
ป้องกันความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
กองทุนลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเพียงหมวดเดียวจึงมีความเสียงมากกว่ากระจายการลงทุนในหลายๆหมวด
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk)
ในกรณีผอู้ อกตราสารไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น /ดอกเบีย้ ได้ โดย บลจ.จะวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบก่อนการลงทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ในกรณีไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนได้ตามราคาหรือระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องเพียงพอ
เพื่อลดความเสีย่ ง
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
กองทุนสามารถลงทุนได้ในต่างประเทศบางส่วน โดย บลจ.จะวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ลดความเสียงในส่วนนี้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน หากสถานการณ์ตลาดผิดไปจากทีค่ าดการณ์
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note Risk)
ในกรณีทค่ี าดการณ์ทศิ ทางหลักทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
ชีว้ ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด
เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่าํ ดังนัน้ กองทุน
รวมจึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ
เบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลด
น้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้
ดียงิ่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงใน
ตาราง
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