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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูลสรุปนี้เป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือชีช้ วน ซึง่ เป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกีย่ วกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสีย่ ง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึง่ สามารถขอได้จากผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชีช้ วนทีบ่ ริษทั
จัดการกองทุนรวมยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี Website ของสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ หากผูล้ งทุนมีขอ้ สงสัยควรสอบถามผูแ้ นะนาการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้ หน่วยลงทุน โดย
ควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่าวได้

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

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ, กองทุนรวมหน่ วยลงทุน
(Fund of Funds) หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(Specific Fund)

ได้รบั อนุมตั ิ จดั ตัง้ กองทุนรวมโดย

สานักงาน ก.ล.ต.
วันจดทะเบียน 20 ธันวาคม 2555

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงใน
Fund of Property Fund
ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
ชื่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวม

บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด

บริ ษทั จัดการอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ

สานักงาน ก.ล.ต.

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงิ นต้ น หรือไม่

ไม่มี

นโยบายจ่ายเงิ นปันผล

ไม่จ่าย

ชื่อผู้ประกัน

ไม่มี

จานวนเงิ นลงทุนของโครงการ

1,000 ล้านบาท
ปจั จุบนั 125.40 ล้านบาท

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ความถี่ในการเปิ ดซื้อขายหน่ วยลงทุน ทุกวันทาการ
ค่าใช้จ่ายรวม

ไม่เกิน 4.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
( ปจั จุบนั 2.89% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ )

ความเสี่ยงตา่ /มีความซับซ้อนตา่
กองทุนรวม
ตลาดเงิ นที่ลงทุน
เฉพาะในประเทศ

ตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

กองทุนรวม
กองทุนรวม
กองทุนรวม
ตลาดเงิ นที่ลงทุน พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้
ในต่างประเทศ
บางส่วน
นโยบายการลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้
ทัง้ ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ในการบริ หารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (active management)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
 การเปลีย่ นแปลงของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนเข้าไปลงทุน
ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงเหตุอ่นื ๆที่ทาให้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่
สามารถหารายได้ได้
 ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ทก่ี องทุนเข้าไปลงทุน
 ในกรณีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินตราต่างประเทศ
ดัชนี ชี้วดั (Benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คาเตื อนที่สาคัญ
 บริษทั จัดการอาจใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการป้องกันความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลีย่ นของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรับเปลีย่ นอัตราส่วนตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทัง้ นี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสีย่ งด้าน
อัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จานวน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือ
ได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
 ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทร่ี ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุน
รวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวม
ตราสารแห่ งทุน

ความเสี่ยงสูง/มีความซับซ้อนสูง
กองทุนรวม
หมวด
อุตสาหกรรม

กองทุนรวมที่
ลงทุนในทรัพย์สิน
ทางเลือก

CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
 ผูท้ ่มี เี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน (สูงสุด 5
แสนบาท) หรือยังใช้สทิ ธิประโยชน์ไม่เต็มที่
 ผูท้ ต่ี อ้ งการนาเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนของ RMF ไปหักลดหย่อนภาษี และ ต้องการลงทุนใน
หุน้
 ผูท้ ต่ี อ้ งการลงทุนต่อเนื่องเตรียมไว้สาหรับหลังเลิกทางานหรือเกษียณ
 ผู้ล งทุ น ทัว่ ไป ที่ ต้ อ งการแสวงหาโอกาสในการสร้ า งผลตอบแทนจากการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ใน และต่างประเทศ
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property
Sector Fund): มี/ กองทุนลงทุนในหมวดอุ ตสาหกรรมเพียงหมวดเดียวจึงมีความเสียง
มากกว่ากระจายการลงทุนในหลายๆหมวด
 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : มี/ ในกรณีตราสารที่ลงทุนมีความผันผวนตาม
สภาวะตลาด โดย กองทุนจะกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสีย่ ง
 ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้
ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) : มี/ ในกรณีผอู้ อกตราสารไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น /
ดอกเบี้ยได้ โดย บลจ.จะวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบก่อนการลงทุน
 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : มี/ ในกรณีไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนได้
ตามราคาหรือ ระยะเวลาที่ก าหนด โดยกองทุ น จะลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ท่ีมีส ภาพคล่ อ ง
เพียงพอ เพื่อลดความเสีย่ ง
 ความเสี่ย งของประเทศที่ล งทุ น (Country Risk): มี/ กองทุ น สามารถลงทุ น ได้ใ น
ต่างประเทศบางส่วน โดย บลจ.จะวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสียงใน
ส่วนนี้
 ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : ไม่แน่ / กองทุนจะป้องกันความเสี่ยง
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดย บลจ.จะวิเคราะห์ปจั จัยปจั จัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ลดความเสียงในส่วนนี้
 ความเสีย่ งจากข้อจากัดในการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : มี/ กรณีที
รัฐบาลของประเทศทีล่ งทุนไม่อนุญาตให้นาเงินออกนอกประเทศ

2
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ (ต่อ)

คาเตื อนที่สาคัญ (ต่อ)
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient
Portfolio Management) จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
 มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียง
หมวดเดียว จึงอาจมีความเสีย่ งและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัวไปที
่ ม่ กี าร
กระจายหลายอุตสาหกรรม
 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่ วยลงทุน ให้กบั /หรือเพื่อประโยชน์กบั พลเมือง
และ/หรือนิตบิ ุคคล ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 ความเสีย่ งจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : มี/ สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ าบางประเภทอาจผันผวนมากกว่าหลัก ทรัพย์พ้นื ฐาน หากสถานการณ์
ตลาดผิดไปจากทีค่ าดการณ์
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Note Risk) ; มี/ ในกรณีทค่ี าดการณ์ทศิ ทางหลักทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิงผิดพลาด

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง
3 เดือน

(1) สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
1.Unit Trust - Real Estate - Domestic = 80.12
2.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน = 12.69

1
2

(2) ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAV

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เทสโก้ โลตัส รีเทล
C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
เงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง
เซ็นเตอร์

15.23
13.21
13.04
12.69
7.41

ตราสารทุน 5 อันดับแรกตามผูอ้ อกตราสาร

%ของNAV

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เทสโก้ โลตัส รีเทล

15.23

C.P.TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND

13.21

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

13.04

กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อป
ปิ้ง เซ็นเตอร์

7.41

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิต้ี เฮ้าส์
กลุ่มธุรกิ จหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

5.21
% ของ NAV

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนใน

55.87

อสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

24.51

ธนาคาร

12.69

UNIT TRUST

5.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

1.93

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ทัง้ นี้
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ที่ www.cimb-principal.co.th

รายชื่อผู้จดั การกองทุน







คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวรวิทย์ วิรยิ ะฉัตร
คุณสิรอิ นงค์ ปิยสันติวงศ์
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
คุณภควัต เมธีไตรรัตน์

วันทีเ่ ริม่ บริหาร
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ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (%)

4.หุน้ สามัญ = 1.95

1 ปี

CIMB-PRINCIPAL
iPROPRMF (%)
Information Ratio

3.Infrastructure Fund = 5.24

6 เดือน

% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตัง้ มาแล้ว 1 ปีขน้ึ ไป

Information Ratio: แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมือ่
เทียบกับความเสีย่ ง
*เกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ : SETPFUND Index 100.00%
(source: Bloomberg as of 30 September 2016)
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่ วยลงทุน
ข้อมูลการซื้อขาย/หน่ วยลงทุน
 การซื้อหน่ วยลงทุน
- วันทาการซือ้

ทุกวันทาการ
ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15:30 น.
- มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ 5,000 บาท
 การขายคืนหน่ วยลงทุน
- วันทาการขายคืน
ทุกวันทาการแรกของสัปดาห์
ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15:00 น.
โดยผูถ้ อื หน่วยจะต้องแจ้งความจานงและส่งคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทา
การ
- รับเงินค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทาการ (ปจั จุบนั T+5)
เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK /
BAY /TMB / BBL
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
- Website: www.cimb-principal.co.th
- บริษทั หลักทรัพย์จดั การซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด 0-2686-9500 หรือ
0-2686-9595
- ตัวแทนเสนอขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
ค่าธรรมเนี ยม
 ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (% ต่อปี ของ NAV)
การจัดการ
ไม่เกิน 2.00% (ปจั จุบนั 1.50%)
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.10% (ปจั จุบนั 0.03%)
ั บนั 0.50%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.50% (ปจจุ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ตามทีจ่ า่ ยจริง
ั บนั 2.89%)
รวมค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
ไม่เกิน 4.50% (ปจจุ
*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆจะบวกด้วยภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจหรือภาษีอ่นื ใด
ในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่ วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมขาย
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- กรณีเป็ นกองทุนเปิดปลายทาง
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน
- กรณีเป็ นกองทุนเปิดต้นทาง
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียม
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั
ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

3
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิ ล จากัด
ทีอ่ ยู่
: ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.cimb-principal.co.th
ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม,รับหนังสือชีช้ วนโครงการ,ข้อผูกพันและคูม่ อื
ภาษีได้ทบ่ี ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รบั ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
 ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษทั จัดการกองทุนรวม หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกัน
ราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แล้วด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผ้อู ื่นสาคัญผิ ด

ข้อมูลเปรียบเที ยบผลการดาเนิ นงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกาหนดของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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