Ready

ห้นงสิอชีชีวนสิวนสิรปขอมลุ่สิาคญ Factsheet

ขอมลุ่ ณ วนท 30 มถึนาย์น 2565

บรษทห้ลุ่กทรพย์จดการกองทน ไทย์พาณชีย์ จากด

กองทนเปดไทย์พาณชีย์ พรอพเพอรต้ แอนด อนฟราสิต้รคเจอร เฟลุ่กซื้เบลุ่ เพอการเลุ่ย์งชีพ
SCBRMPIN
ประเภทกองทนรวม / กลุ่มกองทนรวม

ระดบความเสิย์ง

• ประเภทกองทนรวม: กองทนรวมทรพย์สินทางเลุ่อก/กองทนรวมทมนโย์บาย์เปดให้มการลุ่งทนในกองทน
รวมอนภาย์ใต้ บลุ่จ. เดย์วกน/กองทนรวมเพอการเลุ่ย์งชีพ (RMF)/กองทนรวมห้นวย์ลุ่งทน (Fund of Funds)/
กองทนรวมทลุ่งทนแบบมความเสิย์งทงในแลุ่ะต้างประเทศ
• กลุ่มกองทนรวม: Fund of Property fund - Thai and Foreign

ต้า

นโย์บาย์แลุ่ะกลุ่ย์ทธ์การลุ่งทน
• ลุ่งทนในห้นวย์ Property ห้นวย์ Infra ทจดทะเบย์นทงในแลุ่ะต้างประเทศ รวมถึงอย์ระห้วางการดาเนนการ
กระจาย์การถึอห้นวย์ลุ่งทนห้รอเปดเสินอขาย์ครงแรก โดย์เฉลุ่ย์ในรอบปบญชีไมนอย์กวา 80% ของ NAV ทงน
กองทนมนโย์บาย์การลุ่งทนในต้างประเทศโดย์เฉลุ่ย์ในรอบปบญชีไมเกน 79% ของ NAV
• กองทนอาจลุ่งทนในสิญญาซื้อขาย์ลุ่วงห้นา (Derivatives) เพอเพมประสิทธ์ภาพการบรห้ารการลุ่งทน
(Efficient Portfolio Management) โดย์ปองกนความเสิย์งจากอต้ราแลุ่กเปลุ่ย์น (Hedging) ต้ามดลุ่ย์พนจของ
ผู้จดการกองทน
• กลุ่ย์ทธ์ในการบรห้ารกองทนรวม: มงห้วงให้ผู้ลุ่ประกอบการเคลุ่อนไห้วสิงกวาดชีนชีวด (Active
Management)

ผู้ลุ่การดาเนนงานแลุ่ะดชีนชีวดย์อนห้ลุ่ง 5 ปปฎิทน ( % ต้อป)
SCBRMPIN
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ห้มาย์เห้ต้: ในปทกองทนจดทะเบย์น ผู้ลุ่การดาเนนงานจะแสิดงต้งแต้วนทจดทะเบย์นกองทนจนถึงสินปปฏิทน

SCBRMPIN
ดชีนชีวด
คาเฉลุ่ย์ในกลุ่มเดย์วกน 2
ความผู้นผู้วนของกองทน
ความผู้นผู้วนของดชีนชีวด

1ป

-4.60
-4.73
-7.14

-4.34
-4.15
-6.09

-4.60
-4.73
-7.14

-4.83
-5.11
-7.38

6.58
5.81

4.30
3.69

6.58
5.81

8.61
7.93

5 6 7 8
สิง
8 : เสิย์งสิงมาก
ลุ่งทนในทรพย์สินทางเลุ่อก เชีน REITs/ infrastructure fund/ property
fund เปนต้น โดย์เฉลุ่ย์ในรอบปไมนอย์กวา 80% ของ NAV

ขอมลุ่กองทนรวม
วนจดทะเบย์นกองทน
วนเรมต้น Class
นโย์บาย์การจาย์เงนปนผู้ลุ่
อาย์กองทน

10 กนย์าย์น 2562
ไมจาย์
ไมกาห้นดอาย์โครงการ

ผู้จดการกองทนรวม
10 กนย์าย์น 2562
10 กนย์าย์น 2562

10 ป

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

-5.05
-6.99
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

14.86
14.87

5ป

1

ต้งแต้

1

3ป

1

(1) ดชีนผู้ลุ่ต้อบแทนรวมของกองทนรวมอสิงห้ารมทรพย์แลุ่ะกองทรสิต้
เพอการลุ่งทนในอสิงห้ารมทรพย์ (PF&REIT Total Return Index) 50%
(2) ดชีน FTSE Strait times REIT Index 25% (3) ดชีน FTSE Strait
times REIT Index 25% ขอ (2) ปรบดวย์ต้นทนการปองกนความเสิย์ง
อต้ราแลุ่กเปลุ่ย์นเพอคานวณผู้ลุ่ต้อบแทนเปนสิกลุ่เงนบาท ณ วนทลุ่งทน ขอ
(3) ปรบดวย์อต้ราแลุ่กเปลุ่ย์น เพอเทย์บกบคาสิกลุ่เงนบาท ณ วนทคานวณ
ผู้ลุ่ต้อบแทน
• การลุ่งทนในกองทนรวมไมใชีการฝากเงน
• ผู้ลุ่การดาเนนงานในอดต้ของกองทนรวม มไดเปนสิงย์นย์นถึงผู้ลุ่การ
ดาเนนงานในอนาคต้

การเขารวมต้อต้านทจรต้

ผู้ลุ่การดาเนนงานย์อนห้ลุ่งแบบปกห้มด
1

4

คาเต้อน

2563

YTD 3 เดอน 6 เดอน

3

ดชีนชีวด

21.25%

-10%

2

นางวไลุ่ ชีย์างคเสิน
นาย์อนต้ร อมระนนทน

30%
20%

1

ไดรบการรบรองจาก CAC

จดต้ง 1

ห้มาย์เห้ต้: 1 % ต้อป
2
คาเฉลุ่ย์ในกลุ่มเดย์วกน ต้ามการจดกลุ่มกองทนรวมของ AIMC category

ห้นงสิอชีชีวนฉบบเต้ม
ผู้ลุ่งทนสิามารถึศกษาเครองมอบรห้ารความเสิย์ง
ดานสิภาพคลุ่องไดทห้นงสิอชีชีวนฉบบเต้ม
1

www.scbam.com

SCBRMPIN
การซื้อหนวยลงทน

การขั้ายค่นหนวยลงทน

ขั้อมูลเช้งสถึต่ำ

วนทาการซื้อ: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถึง 15.30 น.SCB EASY
เวลาทาการ:
NET / SCB EASY APP ถึง 16.00
น.
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงแรก: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำาในการซื้อขั้ายค่รงต่ำอไป: 1,000 บาท

วนทาการขั้ายค่น: ทกวนทาการ
เปดทาการ ถึง 15.30 น.SCB EASY
เวลาทาการ:
NET / SCB EASY APP ถึง 16.00
น.
มูลค่าขั้นต่ำาในการขั้ายค่น: 1,000 บาท
ยอดค่งเหลอขั้นต่ำา:
1,000 บาท
ระยะเวลาการรบเงนค่าขั้ายค่น: T+4 ค่อ4 วนทาการ
หลงจากวนทารายการ
ขั้ายค่น
(ขั้อสงวนสทธิเปลยนแปลงระยะเวลาการรบเงนค่าขั้าย
ค่นจรงซื้งอาจเรวขั้นหรอช้าลงกวาเดมูได ทงน ไมูเกน
7 วนทาการนบจากวนทารายการขั้ายค่น)

Maximum Drawdown
Recovering Peroid
FX Hedging
อต่ำราสวนหมูนเวยนการลงทน
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Tracking Error

หมูายเหต่ำ: ผู้ถึอหนวยลงทนสามูารถึช้าระเงนค่าซื้อหนวยลงทนผู้านบต่ำรเค่รดต่ำขั้องธินาค่ารไทยพาณิช้ย จากด
(มูหาช้น) ได

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากกองทนรวมู (% ต่ำอปขั้อง NAV รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู
การจดการ
รวมูค่าใช้จาย

สงสดไมูเกน
2.68
3.21

เกบจรง
1.07
1.21

หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพจารณิาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพอใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ

ค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจากผู้ถึอหนวย (% ขั้องมูลค่าซื้อขั้าย รวมู VAT)
ค่าธิรรมูเนยมู

สงสดไมูเกน
เกบจรง
การขั้าย
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การรบซื้อค่น
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนเขั้า
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การสบเปลยนหนวยลงทนออก
3.21
ยกเวนไมูเรยกเกบ
การโอนหนวย
10 บาท ต่ำอ 1,000 หนวย
10 บาท ต่ำอ 1,000 หนวย
หมูายเหต่ำ: - บรษัทจดการอาจพจารณิาเปลยนแปลงค่าธิรรมูเนยมูทเรยกเกบจรงเพอใหสอดค่ลองกบกลยทธิ
หรอค่าใช้จายในการบรหารจดการ
- ค่าใช้จายในการซื้อขั้ายหลกทรพย เมูอสงซื้อ/สงขั้าย/สบเปลยนหนวยลงทน ไมูเกนรอยละ 0.75 ขั้องมูลค่า
หนวยลงทน (ยกเวนไมูเรยกเกบ)
- บรษัทจดการยงไมูเปดใหทารายการโอนหนวยลงทนได ทงน เพอใหเปนไปต่ำามูเงอนไขั้การลงทนในกองทน
รวมูเพอการเลยงช้พ

สดสวนประเภททรพยสนทลงทน
ประเภททรพยสน
หนวยลงทนขั้องกองทนรวมูอสงหารมู
ทรพยและกองทรสต่ำเพอการลงทนใน
อสงหารมูทรพย - ต่ำางประเทศ
หนวยลงทนขั้องกองทนรวมูอสงหารมู
ทรพยและกองทรสต่ำเพอการลงทนใน
อสงหารมูทรพย - ในประเทศ
กองทนรวมูโค่รงสรางพนฐาน - ใน
ประเทศ
เงนฝาก
อน ๆ
ต่ำราสารอนพนธิ

ทรพยสนทลงทน 5 อนดบแรก
% NAV
ช้อทรพยสน
56.38 หนวยลงทน กองทนรวมูอสงหารมูทรพย
และสทธิการเช้าโลต่ำสส รเทล โกรท
หนวยลงทน ASCENDAS REAL
28.53 ESTATE INVESTMENT TRUST
หนวยลงทน CAPITALAND
INTEGRATED COMMERCIAL
8.43 TRUST
หนวยลงทน ทรสต่ำเพอการลงทนใน
7.30 อสงหารมูทรพยและสทธิการเช้า
0.76 อสงหารมูทรพยเพออต่ำสาหกรรมู
เฟรเซื้อรส พรอพเพอรต่ำ
-1.40 หนวยลงทน ทรสต่ำเพอการลงทนใน
อสงหารมูทรพยและสทธิการเช้าดบบลว
เอช้เอ พรเมูยมู โกรท

2

% NAV
7.47
6.86
6.57
6.15

5.57

-31.13%
N/A
69.57%
0.53 เทา
-

SCBRMPIN

คำาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสูดของกองทุนร์วมในร์ะยะเวลา 5 ปยอนหลง (หร์อต์งแต์จัดต์งกองทุนกร์ณีทุยงไมคร์บ 5 ป) โดยวดจัากร์ะดบ NAV ต์อหนวยทุจัดสูงสูด ไป
จันถึงจัดต์าสูดในช่วงทุ NAV ต์อหนวยปร์บต์วลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมลทุช่วยใหทุร์าบถึงความเสูยงทุอาจัจัะขาดทุนจัากการ์ลงทุนในกองทุนร์วม
Recovering Period ร์ะยะเวลาการ์ฟื้นต์ว เพื่อเปนขอมลใหผลงทุนทุร์าบถึงร์ะยะเวลาต์งแต์การ์ขาดทุนสูงสูดจันถึงร์ะยะเวลาทุฟื้นกลบมาทุเงนทุนเร์มต์นใช่ร์ะยะเวลานานเทุาใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการ์ลงทุนในสูกลเงนต์างปร์ะเทุศทุมการ์ปองกนความเสูยงจัากอต์ร์าแลกเปลยน อต์ร์าสูวนหมนเวยนการ์ลงทุน (Portfolio Turnover) ความถึของการ์ซ็อขายหลก
ทุร์พื่ยในพื่อร์ต์ของกองทุนร์วมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนง โดยคานวณีจัากมลคาทุต์ากวาร์ะหวางผลร์วมของมลคาการ์ซ็อหลกทุร์พื่ยกบผลร์วมของมลคาการ์ขายหลกทุร์พื่ยของกองทุนร์วม
ในร์อบร์ะยะเวลา 1 ปหาร์ดวยมลคา NAV ของกองทุนร์วมเฉลยในร์อบร์ะยะเวลาเดยวกน กองทุนร์วมทุมคา Portfolio Turnover สูง บงช่ถึงการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยบอยคร์งของผจัดการ์กองทุน
และทุาใหมต์นทุนการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยทุสูง จังต์องพื่จัาร์ณีาเปร์ยบเทุยบกบผลการ์ดาเนนงานของกองทุนร์วมเพื่อปร์ะเมนความคมคาของการ์ซ็อขายหลกทุร์พื่ยดงกลาว
Sharpe Ratio อต์ร์าสูวนร์ะหวางผลต์อบแทุนสูวนเพื่มของกองทุนร์วมเปร์ยบเทุยบกบความเสูยงจัากการ์ลงทุน โดยคานวณีจัากผลต์างร์ะหวางอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมกบอต์ร์าผล
ต์อบแทุนทุปร์าศจัากความเสูยง (risk-free rate) เปร์ยบเทุยบกบคาเบยงเบนมาต์ร์ฐาน (standard deviation) ของกองทุนร์วม คา Sharpe Ratio สูะทุอนถึงอต์ร์าผลต์อบแทุนทุกองทุนร์วมควร์ได
ร์บเพื่มขนเพื่อช่ดเช่ยกบความเสูยงทุกองทุนร์วมร์บมา โดยกองทุนร์วมทุมคา Sharpe Ratio สูงกวาจัะเปนกองทุนร์วมทุมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์บร์หาร์จัดการ์ลงทุนทุดกวา เนองจัากไดร์บผลต์อบ
แทุนสูวนเพื่มทุสูงกวาภายใต์ร์ะดบความเสูยงเดยวกน
Alpha ผลต์อบแทุนสูวนเกนของกองทุนร์วมเมอเปร์ยบเทุยบกบดช่นช่วด (benchmark) โดยคา Alpha ทุสูง หมายถึง กองทุนร์วมสูามาร์ถึสูร์างผลต์อบแทุนไดสูงกวาดช่นช่วด ซ็งเปนผลจัาก
ปร์ะสูทุธิภาพื่ของผจัดการ์กองทุนร์วมในการ์คดเลอกหร์อหาจังหวะเขาลงทุนในหลกทุร์พื่ยไดอยางเหมาะสูม Beta ร์ะดบและทุศทุางการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของหลกทุร์พื่ยใน
พื่อร์ต์การ์ลงทุน โดยเปร์ยบเทุยบกบอต์ร์าการ์เปลยนแปลงของต์ลาด
Beta นอยกวา 1 แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนนอยกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด Beta มากกวา 1
แสูดงวา หลกทุร์พื่ยในพื่อร์ต์การ์ลงทุนมการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนมากกวาการ์เปลยนแปลงของอต์ร์าผลต์อบแทุนของกลมหลกทุร์พื่ยของต์ลาด
Tracking Error อต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์เลยนแบบดช่นช่วด โดยหาก Tracking Error ต์า หมายถึงกองทุนร์วมมปร์ะสูทุธิภาพื่ในการ์สูร์างผลต์อบแทุนใหใกล
เคยงกบดช่นช่วด กองทุนร์วมทุมคา Tracking Error สูง จัะมอต์ร์าผลต์อบแทุนโดยเฉลยหางจัากดช่นช่วดมากขน
Yield to Maturity อต์ร์าผลต์อบแทุนจัากการ์ลงทุนในต์ร์าสูาร์หนโดยถึอจันคร์บกาหนดอาย ซ็งคานวณีจัากดอกเบยทุจัะไดร์บในอนาคต์ต์ลอดอายต์ร์าสูาร์และเงนต์นทุจัะไดร์บคนนามาคดลด
เปนมลคาปจัจับน โดยใช่วดอต์ร์าผลต์อบแทุนของกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หน คานวณีจัากคาเฉลยถึวงนาหนกของ Yield to Maturity ของต์ร์าสูาร์หนแต์ละต์วทุกองทุนร์วมมการ์ลงทุน และเนอง
จัาก Yield to Maturity มหนวยมาต์ร์ฐานเปนเปอร์เซ็นต์ต์อป จังสูามาร์ถึนาไปใช่เปร์ยบเทุยบอต์ร์าผลต์อบแทุนร์ะหวางกองทุนร์วมต์ร์าสูาร์หนทุมนโยบายถึอคร์องต์ร์าสูาร์หนจันคร์บกาหนด
อายและมลกษณีะการ์ลงทุนทุใกลเคยงกนได
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